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STRATEGICKÝ CÍL 1. – PODPORA SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

 

Opatření 1.1 - Podpora pečovatelské služby 

Popis a zdůvodnění 

PS pomáhají uživatelům žít plnohodnotný život s komplexní formou 

dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenních úkonů 

péče o vlastní osobu a domácnost.; 

ORP Lysá nad Labem sice patří s ohledem na věkovou strukturu Milovic 

k nejmladším územním celkům, přesto však se i tohoto území týká 

celorepublikový fenomén, kterým je stárnutí populace (nejdynamičtěji 

roste skupina nejstarších občanů, tedy osob ve věku 85 a více let – 

s tímto souvisí i navyšování počtu pečovatelských hodin u jednotlivých 

klientů). Vzhledem k tomuto předpokládanému demografickému vývoji 

je třeba do budoucna počítat se zvýšeným zájmem o tyto služby. 

Z tohoto důvodu je nutné minimálně udržet stávající kapacitu PS 

v oblasti.  

Na území Mikroregionu Polabí v současné době působí pečovatelská 

služba Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., která 

nabízí služby v terénní formě (v domácnostech klientů) a v ambulantní 

formě (kdy klienti dochází za službami do zařízení sociálních služeb).  

Kapacity PS na sledovaném území jsou dle poskytovatele v současné 

době dostačující.  Poskytovatel služby deklaruje potenciál k dalšímu 

rozvoji v případě zájmu klientů. Limitujícím faktorem však může být 

nevyhovující zázemí pro pracovníky přímé péče ambulantní služby 

v Milovicích. 

Je potřeba průběžně monitorovat aktuální potřebu a případné navýšení 

současné kapacity, např. ve vazbě k demografickému vývoji a stárnutí 

obyvatel.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Udržení současné kapacity služby. 
2. Udržení současné finanční podpory PS ze strany měst a obcí. 
3. Průběžné vyhodnocování a podpora navýšení kapacit PS dle 

doložené potřeby. 
4. Jednání s městem Milovice o rekonstrukci stávajících prostor. 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Udržená stávající kapacita PS (cílem opatření je zajistit terénní 
sociální pečovatelskou službu pro osoby, které mají sníženou 
soběstačnost a to v jejich přirozeném prostředí bez narušení 
sociálních vazeb.) 
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 Navýšená kapacita dle potřeby území 
 Vznik nového vyhovujícího zázemí pro zaměstnance, 

pracovníky přímé péče, ambulantní služby 

Dopad na cílovou skupinu  
Setrvání cílové skupiny v přirozeném domácím prostředí s možností žít 
způsobem, na který byli doposud zvyklí.  
Podpora pečujících rodin. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb. 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové a provozní náklady PS 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.2 -  Podpora osobní asistence 

Popis a zdůvodnění 

Cílem poskytování služby osobní asistence je, aby lidé s postižením 

nebyli závislí na institucionálních formách sociální péče a mohli v rámci 

svých individuálních možností využívat dostupné formy nezávislého 

způsobu života. Služba osobní asistence umožňuje žít lidem i s těžkým 

zdravotním postižením v jejich vlastním prostředí, kde jim osobní 

asistent pomáhá se zvládáním každodenních situací. 

ORP Lysá nad Labem sice patří s ohledem na věkovou strukturu Milovic 

k nejmladším územním celkům, přesto však se i tohoto území týká 

celorepublikový fenomén, kterým je stárnutí populace (nejdynamičtěji 

roste skupina nejstarších občanů, tedy osob ve věku 85 a více let – 

s tímto souvisí i navyšování počtu hodin OA u jednotlivých klientů). 

Vzhledem k tomuto předpokládanému demografickému vývoji je třeba 

do budoucna počítat se zvýšeným zájmem o tyto služby.  Počty osob se 

zdravotním postižením není snadné přesně stanovit. Jeden z ukazatelů, 

který může tento počet přiblížit, je příspěvek na péči. V rámci celého 

Mikroregionu Polabí počet obyvatel s příspěvkem odkázaných na péči 

své rodiny či terénních sociálních služeb (tedy těch, kteří nevyužívají 

pobytových sociálních služeb), činil v roce 2014 490 osob (k 12/2014), 

v roce 2018 již 582 osob (k 12/2018). 

Z výše uvedených dat je patrné, že potřeba osobní asistence je velká a 

poptávka po ní bude v průběhu budoucích let růst. 

Na území Mikroregionu Polabí působí terénní (v domácnostech klientů) 

osobní asistence Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, 

o.p.s. 

Dle poskytovatele jsou kapacity OA na sledovaném území v současné 

době dostačující. Poskytovatel služby deklaruje potenciál k dalšímu 

rozvoji v případě zájmu klientů. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Udržení současné kapacity služby. 
2. Udržení současné finanční podpory OA ze strany měst a obcí. 
3. Průběžné vyhodnocování a podpora navýšení kapacit OA dle 

doložené potřeby. 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Udržená stávající kapacita OA 
 Navýšená kapacita dle potřeby území 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Setrvání cílové skupiny v přirozeném domácím prostředí s možností žít 
způsobem, na který byli doposud zvyklí.  
Nepřímá podpora pečujících rodin. 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb. 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové a provozní náklady 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.3 - Podpora odlehčovací služby v terénní formě 

Popis a zdůvodnění 

OS pomáhá v případech, kdy o seniora či osobu se zdravotním 

postižením pečuje jeho rodina. Pečující rodiny ji mohou využívat 

především v momentě, kdy na kratší dobu nemohou o svého blízkého 

pečovat. Terénní forma se zajišťuje v domácnosti klienta a je například 

jedinou možností pro klienty neschopné transportu (klienty na 

přístrojích či klienty psychicky nemocné). 

V rámci celého Mikroregionu Polabí počet obyvatel odkázaných na 

péči své rodiny stoupá. Tento fakt lze například vyčíslit vzrůstajícím 

počtem osob pobírajících příspěvek na péči, o které pečují jejich blízcí. 

V roce 2014 jich bylo 490 osob (k 12/2014), v roce 2018 již 582 osob (k 

12/2018). 

Zvýše uvedených dat je patrné, že potřeba odlehčovacích služeb bude 

v průběhu budoucích let pravděpodobně vzrůstat. 

Na území Mikroregionu Polabí působí terénní (v domácnostech klientů) 

odlehčovací služba Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, 

o.p.s. pro osoby od 50 let u osob s demencí a seniory od 60 let. 

Kapacity OS na sledovaném území jsou v současné době dostačující. 

Poskytovatel služby deklaruje potenciál k dalšímu rozvoji v případě 

zájmu klientů. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Udržení současné kapacity služby. 
2. Udržení současné finanční podpory OS ze strany měst a obcí. 
3. Průběžné vyhodnocování a podpora navýšení kapacit OS dle 

doložené potřeby. 
4. Podpora dostupnosti služby pro CS osob mladší 50 let na 

základě doložené potřeby. 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Udržená stávající kapacita OS 
 Navýšená kapacita dle potřeby území 

Dopad na cílovou skupinu  
Setrvání cílové skupiny v přirozeném domácím prostředí s možností žít 
způsobem, na který byli doposud zvyklí.  
Podpora pečujících rodin. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb. 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové a provozní náklady 
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Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Podpora od obcí z území 
Platby klientů 
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Opatření 1.4 -  Podpora odlehčovacích služeb v pobytové formě 

Popis a zdůvodnění 

Pobytová forma OS pomáhá v případech, kdy o seniora či osobu se 

zdravotním postižením pečuje jeho rodina. Pečující rodiny ji mohou 

využívat v momentě, kdy na kratší dobu nemohou pečovat. Jedná se o 

sociální službu, kterou využívá rodina, pečující o seniora či o osobu se 

zdravotním postižením, v době své nemoci či dovolené, nutné k 

vlastnímu odpočinku. Tato služba podporuje setrvání osob v domácím 

prostředí a pomáhá rodinám v péči o jejich blízké. 

V rámci celého Mikroregionu Polabí počet obyvatel odkázaných na 

péči své rodiny stoupá. Tento fakt lze například vyčíslit vzrůstajícím 

počtem osob pobírajících příspěvek na péči, o které pečují jejich blízcí. 

V roce 2014 jich bylo 490 osob (k 12/2014), v roce 2018 již 582 osob (k 

12/2018). Zvýše uvedených dat je patrné, že potřeba odlehčovacích 

služeb je velká a poptávka po ní bude v průběhu budoucích let růst. 

Odlehčovací služba v pobytové formě je pro obyvatele území dostupná 

v Sánech (36 km od Lysé nad Labem), její kapacita je 8 lůžek. Tuto 

službu poskytuje Centrum zdravotních a sociálních služeb o.p.s. pro 

osoby od 18 let věku. 

Kapacita OS je dle poskytovatele na sledovaném území v současné 

době dostačující. Poskytovatel služby deklaruje potenciál k dalšímu 

rozvoji v případě zájmu klientů.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Udržení současné kapacity služby. 
2. Udržení současné finanční podpory OS ze strany měst a obcí. 
3. Průběžné vyhodnocování a podpora navýšení kapacit OS dle 

doložené potřeby. 
4. Podpora dostupnosti služby pro CS osob mladší 50 let na 

základě doložené potřeby. 

Cílová skupina Senioři a lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Udržená stávající kapacita služby/počet klientů služby 
 Navýšená kapacita dle potřeby území 

Dopad na cílovou skupinu  
Setrvání cílové skupiny v přirozeném domácím prostředí s možností žít 
způsobem, na který byli doposud zvyklí.  
Podpora pečujících rodin. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb. 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové a provozní náklady 
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Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.5 - Podpora sociální služby denní stacionář  

Popis a zdůvodnění 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a 

osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba zajišťuje pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy, pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, vzdělávací, 

aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Denní stacionáře pomáhají 

také uživatelům rozvíjet a udržovat jejich osvojené rozumové schopnosti, 

motorické, komunikační a sociální dovednosti, umožňují jejich zařazení do 

kolektivu. Tato služba je důležitá především pro pečující rodiny. 

V rámci celého Mikroregionu Polabí počet obyvatel odkázaných na péči své 

rodiny stoupá. Tento fakt lze například vyčíslit vzrůstajícím počtem osob 

pobírajících příspěvek na péči, o které pečují jejich blízcí. V roce 2014 jich 

bylo 490 osob (k 12/2014), v roce 2018 již 582 osob (k 12/2018). 

V současné době mohou obyvatelé území starší 18 let využívat této sociální 

služby poskytované Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, 

o.p.s. v Lysé nad Labem a v Milovicích. Stacionář má celoroční provoz od 

pondělí do pátku, zajišťuje stravování a kvalitní trávení volného času svých 

klientů. Kapacita služby je plně využita počtem 8 klientů v Lysé nad Labem 

a 4 klienti v Milovicích.  

Zvýše uvedených dat je patrné, že lze očekávat navýšení potřebnosti 

kapacit denních stacionářů v průběhu několika dalších let. Poskytovatel 

služby deklaruje potenciál k dalšímu rozvoji v případě zájmu klientů.  

Pro osoby s kombinovaným postižením, s mentálním postižením, s tělesným 

postižením či se  zdravotním postižením ve věku od 3 do 50 let tuto službu 

poskytuje v Milovicích Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb. 

Stacionář má celoroční provoz od pondělí do pátku, zajišťuje stravování a 

kvalitní trávení volného času svých klientů. Kapacita služby je 7 klientů.  

Klíčové plánované 
aktivity 

1. Udržení současné kapacity služby. 
2. Udržení současné finanční podpory DS ze strany měst a obcí. 
3. Průběžné vyhodnocování a podpora navýšení kapacit DS dle 

doložené potřeby. 
4. Podpora dostupnosti služby pro CS osob mladší 50 let na základě 

doložené potřeby. 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Udržená stávající kapacita DS 
 Navýšená kapacita dle potřeby území 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1571084362032_8&706f=4c917ce322370b59
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Dopad na cílovou sku-

pinu  

Setrvání cílové skupiny v přirozeném domácím prostředí s možností žít 
způsobem, na který byli doposud zvyklí.  
Podpora pečujících rodin. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb. 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané 
finanční náklady 

Mzdové a provozní náklady 

Možné zdroje 
financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.6 - Podpora volnočasových aktivit pro seniory. 

Popis a zdůvodnění 

ORP Lysá nad Labem sice patří s ohledem na věkovou strukturu Milovic 

k nejmladším územním celkům, přesto však se i tohoto území týká 

celorepublikový fenomén, kterým je stárnutí populace (nejdynamičtěji 

roste skupina nejstarších občanů, tedy osob ve věku 85 a více let – 

s tímto souvisí i navyšování počtu hodin OS u jednotlivých klientů). 

Vzhledem k tomuto předpokládanému demografickému vývoji je třeba 

do budoucna počítat i se zvýšenou poptávkou po seniorských 

aktivitách, které umožňují seniorům jejich společenské vyžití a osaměle 

žijícím seniorům pak mnohdy nabízí jediné společenské kontakty se 

svým okolím. 

Na sledovaném území působí velké množství těchto organizací, které 

sdružují nezanedbatelný počet seniorů. 

Jedná se o: 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace 
Nymburk 

Klub důchodců Lysá nad Labem 

Klub důchodců Litol  

Klub seniorů Milovice 

Klub šikovných rukou Milovice 

Volnočasové sdružení Kavárnička dříve narozených 

V některých obcích území probíhají pravidelná setkání seniorů. 

Aktivity klubů jsou zaměřeny na podporu aktivního života a socializace 

seniorů se zaměřením na vzdělávání, volnočasové aktivity a 

mezigenerační spolupráci. Většina aktivit cílí spíše na soběstačné, 

aktivní seniory (mnohdy mladšího seniorského věku). Chybí širší 

nabídka podpůrných aktivit pro seniory v obtížnějších životních 

situacích a podmínkách (např. pro seniory se smyslovým, či 

pohybovým omezením, pro seniory ohrožené osaměním, pro seniory 

pečující o své blízké, pro seniory v tíživé životní situaci, pro seniory 

ohrožené sociálním vyloučením atd).  

V území nabízí příležitostné volnočasové aktivity seniorům CSZS 

Poděbrady, o.p.s., na tyto akce mohou imobilní senioři využít svozu 

případně sociální službu osobní asistence této organizace. 

Jako nedostatečné je vnímáno využití potenciálu seniorů – jako 

dobrovolníků, těch, kteří mohou přispět komunitnímu životu v obci 
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zejména v mezigeneračních aktivitách. 

Do podpory volnočasových aktivit seniorů můžeme v současné době 

zařadit i službu Senior Taxi, viz Opatření 1.8. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Podpora aktivit seniorských organizací (ve formě poskytování 
prostor apod.). 

2. Udržení současného grantového systému podpory seniorských 
organizací. 

3. Podpora setkávání zástupců jednotlivých organizací za účelem 
předávání zkušeností. 

4. Podpora vzdělávacích aktivit seniorů (školení řidičů, cyklistů 
apod.) 

Cílová skupina Senioři  

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Udržení a rozšíření nabízených volnočasových aktivit pro 
seniory. 

 Udržení stávající finanční podpory a systému přerozdělování 
finančních prostředků. 

 Zápisy z pravidelných setkání zástupců seniorských organizací. 

Dopad na cílovou skupinu  Zajištění možností dostatečných volnočasových aktivit pro seniory. 
Prevence sociální izolace a osamocení 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Seniorské organizace působící v daném území. 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí jednotlivých subjektů 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.7 - Podpora služeb úklidu, dovážky obědů, služby prádelny, drobných opravy 

v domácnosti apod. 

Popis a zdůvodnění 

ORP Lysá nad Labem sice patří s ohledem na věkovou strukturu Milovic 

k nejmladším územním celkům, přesto však se i tohoto území týká 

celorepublikový fenomén, kterým je stárnutí populace (nejdynamičtěji 

roste skupina nejstarších občanů, tedy osob ve věku 85 a více let).  

PS eviduje žádosti o dovážku stravy, úklid, služby prádelny apod. i od 

seniorů, kteří nesplňují podmínky potřebné pro uzavření smlouvy 

(podmínky jsou: nižší míra soběstačnosti, dopomoc s podáním stravy). 

PS věnuje zvýšenou pozornost skutečné potřebnosti u nově přijímaných 

klientů. Problematická je nízká informovanost cílové skupiny o 

možnostech využití cenově dostupných komerčních služeb, které by jim 

umožnily i ve vysokém věku být soběstační a žít doma. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Pravidelné mapování dostupnosti komerčních služeb dovážky 
obědů (ve spolupráci s PS – monitoring počtu odmítnutých 
klientů o službu dovážky obědů). Sledování zajištění rozvážky 
obědů, cena V případě nedostatečné nabídky možností 
stravování, hledat řešení. Motivovat veřejné služby 
k přizpůsobení nabídky potřebám seniorů a OZP (diety, cena). 

2. Pravidelné mapování dostupnosti komerčních služeb úklidu a 
veřejných prádelen. 

3. Zhodnocení výsledku mapování – vytvoření zápisu. V případě 
nedostatečné nabídky služeb v některých oblastech 
zprostředkovat řešení situace uspořádáním setkání klíčových 
osob (obce, podnikatelské subjekty atd.). 

Cílová skupina 
Senioři  
Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Přehledné informace o daných službách. 
 Setkání zástupců obcí, podnikatelských subjektů atd. dle 

potřeby za účelem řešení nedostupnosti služby. 

Dopad na cílovou skupinu  

Zvýšená informovanost seniorů i OZP o možnostech využití cenově 
dostupných komerčních služeb. 
Větší informovanost o možnosti okamžitého zajištění stravy pro blízké 
např. v případě náhlé hospitalizace pečujícího. 
Zajištění služby v celém území. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
 

Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, podnikatelské subjekty. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na koordinaci a mapování v rámci úvazku koordinátora KPSS. 

Možné zdroje financování 
Platby zákazníků 
Rozpočty měst a obcí. 
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Opatření 1.8 – Rozvoj služby SENIOR TAXI v Lysé nad Labem. Dle zjištěné potřebnosti rozšíření na 

Mikroregion Polabí. 

Popis a zdůvodnění 

Dne 14. 06. 2018 uzavřel starosta města Ing. Karel OTAVA na základě 
usnesení Rady města č. 319 ze dne 02. 05. 2018 Smlouvu o 
provozování služby SENIOR TAXI č. 2018-0261/KÚ se společností 
ADDUCO RBS s.r.o. a to na dobu od 01. 07. 2018 do 31. 12. 2019. 
Služba fungovala od března do června 2018 v pilotním projektu, kdy 
v prvním měsíci bylo uskutečněno 100 jízd, v červnu již 227. Od 
července 2018 do současné doby Senior taxi funguje již na základě 
výše uvedené smlouvy. Počet jízd uskutečněných za jednotlivé měsíce 
postupně narůstá, nejvíce jízd bylo v měsíci březnu 2019 a to 327. 
Rovněž byl vyhodnocen účel využití Senior taxi a to za období leden až 
duben 2019, kdy bylo zjištěno, že z počtu 1199 jízd bylo 63 % k lékaři, 
17 % za službami (kadeřník, Česká pošta, Česká spořitelna atd.), 16 % 
jízd na nákupy a 4 % ostatních jízd zejména na nádraží ČD.  
 
Dále byl ve spolupráci s Komisí komunitního plánování vytvořen 
dotazník pro uživatele Senior taxi. Ze strany uživatelů bylo za měsíc 
květen 2019 vyplněno 79 dotazníků. 100% dotázaných uvedlo 
spokojenost se současnou službou a zájem o její využití po otevření 
nadjezdu. Po celou dobu provozu bylo zaevidováno 275 uživatelů, na 
OŠSVZaK bylo doposud vydáno 171 ks průkazek SENIOR TAXI. 
 
Částečné vyhodnocení služby bylo prezentováno na Valné hromadě 
Mikroregionu Polabí dne 11. 04. 2019, kdy starostové službu ocenili 
jako přínosnou. V diskuzi zaznělo, že v případě pokračování Senior taxi 
v Lysé nad Labem, bude iniciováno jednání o možnosti rozšíření na celý 
Mikroregion Polabí. Vyhodnocení bylo rovněž prezentováno na Komisi 
komunitního plánování sociálních a návazných služeb Mikroregionu 
Polabí dne 14. 05. 2019, kdy podpora v pokračování nabízené služby 
v roce 2020 a dále byla jednohlasná. Dále také bylo toto téma 
diskutováno při setkání s poskytovateli sociálních služeb v území, kteří 
danou službu hodnotí také pozitivně, s tím, že podporují její 
pokračování. Ze všech zjištěných informací je zřejmé, že o službu Senior 
taxi je mezi uživateli velký zájem, jeho provozování se osvědčilo, 
rovněž z vyhodnocení vyplývá, že pokračování služby v roce 2020 má 
obrovskou podporu a to nejen mezi uživateli.  
RM dne 04. 06. 2019 usnesením č. 334 vzala na vědomí vyhodnocení 
dosavadního využití služby SENIOR TAXI, schválila pokračování služby 
od 01. 01. 2020 a předložila ZM ke schválení. 
ZM dne 26. 06. 2019 usnesením č. 96 vzalo na vědomí vyhodnocení 
dosavadního využití služby SENIOR TAXI a uložilo RM na příští zasedání 
ZM předložit ekonomické vyhodnocení a návrh smlouvy na 
pokračování služby. 
 
RM bylo na jednání dne 20. 08. 2019 předloženo ekonomické 
vyhodnocení a návrh smlouvy na pokračování služby SENIOR TAXI od 
01. 01. 2020 do 31. 12. 2021, které bylo připraveno společně se 
současným provozovatelem, který o provozování na uvedenou dobu 
projevil zájem. Součástí návrhu smlouvy bylo rozšíření služeb o výjezdy 



                                                                                                              

17 
 

do Benátek nad Jizerou do zdravotnických zařízení, do Milovic na 
nákupy (výlučně Penny Market, Tesco a Billa) a úprava pracovní doby 
dispečinku na telefonické objednání a to od 7:00 do 15:00 hodin. 
Zároveň byla navržena změna úhrady a to navýšením o průměrnou 
roční míru inflace. 
 
RM dne 20. 08. 2019 usnesením č. 481 odložila schválení dodatku č. 1 
Smlouvy o provozování služby SENIOR TAXI v Lysé nad Labem a 
požádala o předložení podrobné finanční analýzy a specifikaci jízd na 
příští zasedání RM. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Vypracování podrobné finanční analýzy – zpracuje ADDUCO 
RBS, s.r.o. 

2. Zpracování specifikace jízd – zpracuje OŠSVZaK 
3. Předložení ke schválení RM -  zpracuje OŠSVZaK 
4. Předložení ke schválení ZM -  zpracuje OŠSVZaK do 25. 09. 2019 
5. Podpis smlouvy na pokračování služby SENIOR TAXI od 

01. 01. 2020 do 31. 12. 2021 – starosta Města Lysá nad Labem 
do 31. 12. 2019 

6. Vypracování podrobné kapacitní a finanční analýzy na rozšíření 
služby na Mikroregion Polabí, včetně všech možností 
financování služby, projednání se starosty dotčených obcí, 
předložení Valné hromadě Mikroregionu Polabí. 

7. V případě zájmu a schválení služby SENIOR TAXI pro 
Mikroregion Polabí vypsání výběrového řízení na provozovatele 
služby a to od 01. 01. 2021. 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zpracovaná finanční analýza. 
 Zpracování popisu specifikace jízd. 
 Materiál k předložené ke schválení RM a ZM 
 Podepsaná smlouva o pokračování SENIOR TAXI 
 Vypracovaná analýza na rozšíření služby 
 Vypsané výběrové řízení na provozovatele SENIOR TAXI pro 

Mikroregion 

Dopad na cílovou skupinu  

Zkvalitnění dopravní dostupnosti seniorů a osob se zdravotním 
postižením do zdravotnických zařízení a za službami. 
Zkvalitnění dopravní dostupnosti seniorů a osob se zdravotním 
postižením do zdravotnických zařízení a za službami. 
Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři ADDUCO RBS, s.r.o. 

Partneři Město Lysá nad Labem 
Mikroregion Polabí 

Harmonogram Viz. „Klíčové plánované aktivity“ 

Předpokládané finanční 
náklady 

Provoz SENIOR TAXI v Lysé nad Labem – 650.000,00 –
 700.000,00 Kč/rok 
Provoz SENIOR TAXI v Mikroregionu Polabí – dle finanční analýzy a 
výsledku výběrového řízení 
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Možné zdroje financování 

Provoz SENIOR TAXI v Lysé nad Labem – rozpočet Města Lysá nad 
Labem 
Provoz SENIOR TAXI v Mikroregionu Polabí – rozpočet Mikroregionu 
Polabí, rozpočet dotčených obcí 
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Opatření 1.9.1 - Rozvoj bezbariérovosti veřejných budov a bezbariérovosti veřejných 

prostranství – Lysá nad Labem. 

Popis a zdůvodnění 

V současné době má město Lysá nad Labem bezbariérové přístupy do 
ordinací praktických a odborných lékařů ve Vichrově vile na adrese 
Masarykova ulice 214/19 (vybudován výtah) a v budově na Husově 
náměstí 1032/3, kde je umístěna plošina pro invalidy. Rovněž 
bezbariérový přístup má budova Muzea B. Hrozného na adrese 
náměstí B. Hrozného 265/13. Zcela bezbariérová je nová budova 
Městského úřadu na Husově náměstí 23/1, problematický vstup je do 
staré budovy, kde se nachází obřadní síň a v současné době služebna 
Městské policie. V roce 2020 bude služebna Městské policie přesunuta 
do budovy na adrese náměstí B. Hrozného 1745/14, která bude mít 
bezbariérový přístup. V 1. NP této budovy budou služebny Městské 
policie i Policie ČR, které ovšem nebudou bezbariérové. Místo současné 
služebny MP ve staré budově se plánuje zřízení turistického 
informačního střediska, tedy by stálo za zvážení v projektové 
dokumentaci navrhnout bezbariérový přístup. 
 
Problematický zůstává přístup do budovy České pošty v ulici Sokolská 
40/1, která je pro invalidy zcela nepřístupná. Obslužnost osob 
s tělesným postižením je vyřešena zvonkem u hlavního vchodu, kdy 
pracovnice ČP vyřizuje tuto klientelu na ulici, což je pro tuto cílovou 
skupinu velmi nekomfortní.  
 
Budova na adrese Československé armády 29/11, kde v současné době 
sídlí Úřad práce ČR, je rovněž kompletně bezbariérová. 
V budoucnu je třeba vyřešit problematický/nefunkční bezbariérový 
přístup na nádraží ČD, zejména na 1. nástupiště. 
V současné době se postupně řeší komplexní bezbariérovost Základní 
školy J. A. Komenského, ulice Komenského 1534. ZŠ Speciální ve stejné 
budově je, vzhledem ke klientele školy, bezbariérová, schodiště do tříd 
je opatřeno „schodolezem“. Základní škola B. Hrozného na náměstí B. 
Hrozného 12/19 není bezbariérová a její bezbariérovost se do 
budoucna ani neplánuje. Jediné řešení bezbariérovosti této školy by 
bylo propojení dveřmi na jednotlivých patrech se sousední budovou 
č. p. 13/20, kde by byly rozšířeny kapacity učeben; a v budově by se 
vybudoval výtah. 
Dále by bylo vhodné postupně odstraňovat obrubníky na místech pro 
přecházení komunikací a vytvářet tak bezbariérové přístupy. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Nová služebna Městské policie na adrese náměstí B. Hrozného 
1745/14  

2. ZŠ J. A. Komenského – postupně 
3. Informační centrum ve staré budově MěÚ na Husově náměstí 

23/1 – projektovat bezbariérovost 
4. Budova na náměstí B. Hrozného č. p. 13/20 – projektovat 

propojení se ZŠ a vybudování výtahu 
5. Bezbariérové přechody pro chodce - postupně 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 
Matky s dětmi 
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Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zkvalitnění přístupu pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením a matky s dětmi do zdravotnických zařízení, za 
službami a do základních škol. 

 Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Dopad na cílovou skupinu  
Zkvalitnění přístupu pro seniory, osoby se zdravotním postižením a 
matky s dětmi do zdravotnických zařízení, za službami a do základních 
škol. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři Středočeský kraj 
IROP 

Harmonogram 
Bude stanoven na základě zpracované projektové dokumentace pro 

jednotlivé investiční akce. 

Předpokládané finanční 
náklady 

ZŠ J. A. Komenského – 1.841.000,00 Kč 
Ostatní náklady neznámé – bude doplněno na základě zpracování 
projektové dokumentace a sestavení rozpočtu akce 

Možné zdroje financování 

Rozpočet Města Lysá nad Labem 
Rozpočet Středočeského kraje 
ROP NUTS II Střední Čechy 
Soukromí investoři 
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Opatření 1.9.2 – Rozvoj bezbariérovosti veřejných budov a bezbariérovosti veřejných 

prostranství - Milovice. 

Popis a zdůvodnění 

V současné době má město Milovice většinu veřejných budov 
bezbariérové, radnice města, ZŠ, MŠ a ZUŠ, ordinace praktických 
lékařů, Městská policie, PČR, budovy České pošty, Turistické informační 
středisko, přístup na nádraží ČD. Budova vyhrazená pro účely umístění 
zdravotnických zařízení (ordinace praktických lékařů, pediatrů a 
odborných lékařů), kde v současné době probíhá rekonstrukce a po 
jejím dokončení bude budova plně bezbariérová. Termín dokončení 
2020. 
Nově otevřená budova Úřadu práce ČR v Topolové ulici je částečně 
bezbariérová, a je na zvážení instituce, jak tuto situaci bude řešit. 
V současné době je vyřešeno zvonkem u hlavního vchodu, kdy 
pracovnice sejde dolů a s klientem vyřídí náležitosti před budovou. 
Většina přechodů přes komunikace je v současné době již 
bezbariérová. Při plánovaných opravách či rekonstrukcích chodníků, 
jsou budovány bezbariérové přechody. U nové výstavby taktéž.  
Domy s pečovatelskou službou nejsou bezbariérové, ale město plánuje 
vybudování nového domu, který by měl bezbariérový jak přístup, tak i 
jednotlivé byty. 
V současné době probíhá rekonstrukce budovy kulturního domu na 
adrese nám. 30. června č. 507, který bude plně bezbariérový a nahradí 
současný nevyhovující kulturní dům na adrese 5. května č. 101. 
Dále se postupně odstraňují obrubníky na místech pro přecházení 
komunikací a tím se vytvářejí bezbariérové přístupy. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Rekonstrukce kulturního domu na náměstí 30. června 507 
2. Rekonstrukce budovy pro účely umístění zdravotnických zařízení 
3. Výstavba domu s pečovatelskou službou 
4. Bezbariérové přechody pro chodce - postupně 

Cílová skupina 
Senioři 
Osoby se zdravotním postižením 
Matky s dětmi 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zkvalitnění přístupu pro seniory, osoby se zdravotním 
postižením a matky s dětmi do zdravotnických zařízení, za 
službami a základní školy. 

 Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Dopad na cílovou skupinu  
Zkvalitnění přístupu pro seniory, osoby se zdravotním postižením a 
matky s dětmi do zdravotnických zařízení, za službami a do základní 
školy. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Milovice. 

Partneři OP MžP 

Harmonogram 
Bude stanoven na základě zpracované projektové dokumentace pro 

jednotlivé investiční akce. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Rekonstrukce kulturního domu – bude doplněno na základě zpracování 
projektové dokumentace a sestavení rozpočtu akce.  
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Rekonstrukce budovy pro účely umístění zdravotnických zařízení – bude 
doplněno na základě zpracování projektové dokumentace a sestavení 
rozpočtu akce. 
Ostatní náklady neznámé – bude doplněno na základě zpracování 
projektové dokumentace a sestavení rozpočtu akce. 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Města Milovice 
OP MžP 
Soukromí investoři 
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Opatření 1.10.1 - Podpora počtu vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby s těžkým 

funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace a dle potřeby jejich navýšení – Lysá nad Labem. 

Popis a zdůvodnění 

Na území města Lysá nad Labem se v současné době nachází 55 
parkovacích vyhrazených míst pro vozidla přepravující osoby s těžkým 
funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, tedy určené pro 
držitele ZTP, ZTP/P (bez započtení vyhrazených míst jednotlivým 
rezidentům, jejichž parkovací místo je vázáno na SPZ vozidla), a to 
v ulicích: 

 Čapkova 
 9. května 
 Jedličkova 
 Husovo náměstí 
 Masarykova 
 Legionářská 
 Sokolská 
 Vichrova 
 náměstí B. Hrozného 
 Resslova 

 Na Zemské stezce 

Kvalifikovaným odhadem bylo zjištěno, že kapacita parkovacích 
vyhrazených míst pro vozidla přepravující osoby s těžkým funkčním 
postižením pohyblivosti nebo orientace ve městě Lysá nad Labem je 
nedostatečná. Jedná se zejména o ulici Čapkova před nádražím ČD, na 
Husově náměstí a na Masarykově ulici. Zcela bez vyhrazených 
parkovacích míst je ulice U Nové hospody, tedy parkoviště u nádraží 
ČD z Litolské strany. Nedostatek vyhrazených parkovacích míst se 
projevuje zejména při pořádání výstav, které hojně navštěvuje cílová 
skupina (např. Šikovné ruce našich seniorů, Senior Handicap). 

Klíčové plánované aktivity 

1. V ulici Čapkova započne v roce 2019 výstavba nového 
parkoviště P+R s kapacitou 156, z toho 7 pro vozidla 
přepravující osoby s těžkým funkčním postižením pohyblivosti 
nebo orientace. 

2. Další viz Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem. 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zvýšení počtu parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby 
s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. 

 Další viz Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem. 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (parkoviště P+R). 

Harmonogram 
Termín realizace výstavby je 21. 06. 2020 (parkoviště P+R). 

Další viz Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem. 
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Předpokládané finanční 
náklady 

35.507.514,37 Kč s DPH (parkoviště P+R) 
Další viz Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem. 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Města Lysá nad Labem 
Různé dotační tituly 



                                                                                                              

25 
 

 

 

 

Opatření 1.10.2 – Podpora počtu vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby s těžkým 

funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace a dle potřeby jejich navýšení - Milovice. 

Popis a zdůvodnění 

Na území města Milovice se v současné době nachází 30 parkovacích 
míst vyhrazených pro vozidla přepravující osoby s těžkým funkčním 
postižením pohyblivosti nebo orientace, tedy určené pro držitele ZTP, 
ZTP/P (bez započtení vyhrazení míst jednotlivým rezidentům, jejichž 
parkovací místo je vázáno na SPZ vozidla).  
V současné době při nové výstavbě nebo při rekonstrukci nájemních 
domů, musí být zajištěných parkovacích stání i stání pro držitele ZTP, 
ZTP/P. 
U nádraží ČD bylo v letošním roce dokončeno nové parkoviště, které 
má také parkovací místa pro ZTP, ZTP/P. 
V letošním roce byla také dokončena výstavba nového parkoviště P+R 
s kapacitou 70 parkovacích míst z toho 3 pro vozidla přepravující osoby 
s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. 
Město Milovice započalo rekonstrukci – revitalizaci části města 
Balonka, kdy součástí této akce je i vytvoření většího počtu parkovacích 
míst včetně parkovacích míst pro vozidla přepravujících osoby s těžkým 
funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. 

Klíčové plánované aktivity 
1. Na Balonce započala revitalizace, kdy vznikne 115 parkovacích 

míst a z toho 8 pro vozidla přepravujících osoby s těžkým 
funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zvýšení počtu parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby 
s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Milovice. 

Partneři Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (parkoviště P+R). 

Harmonogram 
Termín realizace výstavby je od 7/2019 (revitalizace Balonka) 

Parkoviště P+R - dokončeno 

Předpokládané finanční 
náklady 

12 mil Kč s DPH na celou výstavbu akce revitalizace Balonka (nelze 
vyčíslit pouze finanční prostředky na vytvoření parkovacích stání) 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Města Milovice 
Různé dotační tituly 
Vlastní prostředky investorů 
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Opatření 1.11 - Rozvoj terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním 

Popis a zdůvodnění 

V odborné literatuře se uvádí, že nejméně čtvrtina populace v České 
republice má přímou zkušenost se závažnou duševní nemocí (jako je 
např. schizofrenie, bipolární afektivní porucha, periodická depresivní 
porucha či těžká forma neurotické poruchy). Jedná se přitom nejen o 
samotné postižené, ale i o jejich nejbližší příbuzné, kteří s těmito lidmi 
žijí a duševní porucha tak bezprostředně ovlivňuje i jejich vlastní životy 
 
Služby pro osoby s duševním onemocněním byly v uplynulých letech 
rozvíjeny jen okrajově, neprocházely tak intenzivním rozvojem jako 
např. služby pro osoby s mentálním postižením. Z velké části to bylo 
způsobeno stigmatizací, která brání osobám z cílové skupiny a jejich 
rodinám veřejně prezentovat své potřeby a usilovat o zlepšení své 
situace. 
 
V souvislosti s reformou psychiatrické péče je také třeba počítat s 
nárůstem počtu klientů, který zcela jistě nastane z důvodu propuštění 
osob s duševním onemocněním z pobytových zařízení. 
 
Nejbližší poskytovatel sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu je pro 
sledované území Fokus Mladá Boleslav, z.s., který sídlí v Nymburce. 
Cílová skupina těchto služeb jsou osoby starší 18 let s vážným 
duševním onemocněním, především psychotickým. Cílem služeb je 
komplexní sociální rehabilitace a opětovné začlenění osob s duševním 
onemocněním do života, podpora jejich nezávislosti a snížení potřeby 
hospitalizace.  
 
Prakticky jedinou službou primárně určenou pro osoby s duševním 
onemocněním poskytovanou v území, je sociální rehabilitace, kterou 
zabezpečuje Fokus Mladá Boleslav, z.s.. (navštěvuje klienta v domácím 
prostředí, poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, invalidních 
důchodů a dluhové problematiky, poskytuje podporu v bydlení a při 
hledání zaměstnání, zajišťuje doprovody k lékaři, na úřady 
a do psychiatrických nemocnic). 
Dle odhadu poskytovatele služby tuto službu využívá přibližně 38 
klientů ze sledovaného území.  
 
Osoby s duševním onemocněním dokládá ve svých službách také 
organizace Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., 
jedná se však o dílčí služby, které komplexně neřeší potřeby této cílové 
skupiny. 
 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zorganizovat setkání organizací pracující s lidmi s duševním 
onemocněním, osob s duševním onemocněním a zástupců 
místních spolků 

2. Podporovat poskytovatele mobilních týmů pro osoby s 
duševním onemocněním v rámci dotačního řízení měst a obcí 

3. Osvěta prostřednictvím besed, článků v Listech, komunitních 
akcích apod. 
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Cílová skupina 
Osoby s duševním onemocněním na celém území ORP  
Neformální pečující o osoby s duševním onemocněním 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zajistit místně a časově dostupný, logicky provázaný systém 
terénních sociálních a souvisejících služeb na základě 
skutečných potřeb cílové skupiny s využitím potenciálu 
stávajících poskytovatelů. 

 Zlepšit informovanost: vytvořit ucelenější přehled 
poskytovatelů terénních služeb pro lidi s duševním 
onemocněním (včetně dětí, mládeže a seniorů, ve spolupráci 
s místními organizacemi) 

Dopad na cílovou skupinu  

Lepší informovanost pro osoby s duševním onemocněním a jejich 
rodiny  
Zvýšení podpory osob s duševním onemocněním a jejich blízkých.  
Zvýšení míry začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti, 
destigmatizace. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
 

Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, podnikatelské subjekty. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

V tuto chvíli nelze vyčíslit 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.12 - Podpora vzniku Centra duševního zdraví (CDZ)  

Popis a zdůvodnění 

Služby pro osoby s duševním onemocněním byly v uplynulých letech 
rozvíjeny jen okrajově, neprocházely tak intenzivním rozvojem jako 
např. služby pro osoby s mentálním postižením. Z velké části to bylo 
způsobeno stigmatizací, která brání osobám z cílové skupiny a jejich 
rodinám veřejně prezentovat své potřeby a usilovat o zlepšení své 
situace.  
 
Od roku 2017 v České republice probíhá Reforma péče o duševní 
zdraví. Reforma zahrnuje komplex vzájemně provázaných opatření a 
změn, mezi které patří i zřizování CDZ. 
 
CDZ jsou centra specializované péče zaměřená na péči o vybrané 
skupiny duševně nemocných. Funkcí CDZ je prevence hospitalizací či 
jejich zkracování, včasný záchyt rozvoje závažného onemocnění, 
nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné 
komunity, podpora rodinných příslušníků a další činnosti v komunitě. 
Za tímto účelem CDZ vytváří potřebné programy a zajišťuje v rámci své 
spádové oblasti funkční propojení komunitní, ambulantní a lůžkové 
péče. Tým Centra duševního zdraví pracuje v komunitě formou 
případového vedení a poskytuje flexibilní, individualizovanou službu 
cílové skupině klientů ze spádové oblasti bez čekací doby. K zajištění 
hlavního cíle, maximální společenské integraci a klinickému i 
sociálnímu zotavení (recovery) klientů CDZ spolupracuje ve svém 
regionu s dalšími službami a subjekty v oblasti zaměstnávání, 
vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit apod. Služby CDZ jsou 
službami zdravotně sociálními, které poskytuje jeden společný tým 
(psychiatři, psychiatrické sestry, klinický psycholog, sociální pracovníci, 
peeři). CDZ poskytuje ambulantní i terénní služby. Péče je nepřetržitá, 
při dobře fungující komunitní péči klesá potřeba dlouhodobých 
hospitalizací.  

Je důležité aktivně reagovat na probíhající transformaci psychiatrické 
péče a hledat vhodné dostupné možnosti v řešení situace osob 
vycházejících z psychiatrické nemocnice, které by reagovaly na zjištěné 
potřeby těchto osob (např. prostřednictvím rozvoje potřebných 
sociálních služeb a souvisejících aktivit). 
 

Klíčové plánované aktivity 

1. Vyvolat jednání s poskytovatelem sociálních služeb pro osoby 
s duševním onemocněním v území.  

2. Sledovat danou problematiku. 
3. Příprava projektu a vznik zázemí pro Centrum duševního zdraví 

(dále jen CDZ); 
4. Vznik multidisciplinárního týmu (lékař, psychiatrická sestra, 

klinický psycholog, sociální pracovník, pracovníci v sociálních 
službách); 

5. Zahájení fungování centra duševního zdraví  
a multidisciplinárního týmu. 
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Cílová skupina 
Osoby s duševním onemocněním na celém území ORP  
Pečující o osoby s duševním onemocněním 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zápisy z jednání. 
 Deklarovaná podpora komunitní péče.  
 Snížení počtu dnů hospitalizace osob s duševním onemocním. 
 Zvýšení informovanosti pro osoby s duševním onemocněním a 

jejich rodiny, větší začlenění do společnosti. 
 Téma duševního zdraví bude součástí veřejné debaty, která se 

zaměřuje na destigmatizaci, plánování rozvoje služeb, 
spolupráci zdravotních a sociálních služeb, informovanost a 
osvětu. 

 Vznik multidisciplinárního týmu, který má své zázemí a 
podporuje osoby s duševním onemocněním po stránce 
zdravotní i sociální v jejich přirozeném prostředí. 

 Vznik Centra duševního zdraví. 

Dopad na cílovou skupinu  

Zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a umožnění žít 
v jejich přirozeném prostředí. Nedojde k vytržení lidí s duševním 
onemocněním z jejich komunity a přirozeného prostředí. 
Předcházení či minimalizace nutné hospitalizace na psychiatrii. 
V případě hospitalizace bude ve spolupráci s týmem psychiatrického 
oddělení zajištěna pacientům pomoc v návratu do jejich domova. 
Bude poskytována cílená a kontinuální podpora rodinným příslušníkům 
lidí s duševním onemocněním. 
Zmírní se negativní dopady stigmatizace osob s duševním 
onemocněním. 
 Eliminace „zbytečných“ hospitalizací osob s duševním onemocněním, 
ke které dochází někdy jen proto, že se člověk včas nedostane ke 
správným službám včas.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
 

Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

V tuto chvíli nelze vyčíslit 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 

 

  



                                                                                                              

30 
 

Opatření 1.13 - Rozvoj počtu bytů zvláštního určení (dříve DPS). 

Popis a zdůvodnění 

Byty zvláštního určení jsou byty určené pro ubytování osob se 
zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením pro osoby se 
zdravotním postižením nebo byty v domě s pečovatelskou službou. 
V majetku Města Lysá nad Labem je jeden bytový dům s byty 
zvláštního určení na adrese Masarykova ulice č. p. 294, 1729, 1102. 
Celkem je v domě 36 bytů, z toho 23 bytů určených pro jednotlivce a 13 
bytů pro manželské páry. Byty jsou určené výhradně pro občany 
s trvalým pobytem v ORP Lysá nad Labem, vyjma obyvatel s trvalým 
pobytem v Milovicích. V současné době je kapacita plně využita. Na 
OŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem je veden pořadník čekatelů na přidělení 
bytu. O přidělení bytu rozhoduje Rada města. Lze konstatovat, že 
kapacita je v současné době nedostatečná. V bytovém domě jsou dále 
komerční prostory, denní stacionář a zázemí Centra sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. a dva nájemní byty. Dům je zcela 
bezbariérový.  
Město Milovice plánuje rekonstrukci objektu na DPS, prozatím bez 
časového harmonogramu dokončení a jasné kapacity/počtu bytů. V 
současné době Město Milovice disponuje celkem 16 byty a to na 
adresách: 
Příčná č. p. 194                8 bytů – dům s pečovatelskou službou 

Mírová č. p. 209  4 byty – dům s pečovatelskou službou 

Mírová č. p. 215  2 byty – dům s pečovatelskou službou 

Mírová č. p. 216  2 byty – dům s pečovatelskou službou 

Městys Kounice má od roku 2005 v majetku Dům s pečovatelskou 
službou se 14 byty. 

    
1. Udržení současného stavu 
2. Hledání možností pro navýšení kapacity 
3. Realizace rekonstrukce v Milovicích 

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením 
Senioři nad 65 let 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Udržení současného stavu 
 Navýšení kapacity 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři 
Nájemci komerčních prostor 
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. 
A další poskytovatelé terénních sociálních služeb pro cílové skupiny 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu. 
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Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady na provoz bytového domu nelze vyčíslit, neboť zisk 
z nájemného bytů a ordinací a na druhou stranu náklady na provoz, 
energie atd. jsou zahrnuty v celkové kapitole rozpočtu města – vedlejší 
hospodářská činnost. 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Města Lysá nad Labem, zisk z komerčního nájmu 
Rozpočet Města Milovice 
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Opatření 1.14 – Rozvoj bezbariérového bydlení pro osoby se zdravotním postižením dle zjištěné 

potřebnosti 

Popis a zdůvodnění 

Bezbariérové sociální byty jsou tzv. byty zvláštního určení, určené 
především pro občany s postižením pohybového aparátu, jejichž 
celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jejichž 
zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve 
vhodných podmínkách.  

Transformace běžného bytu do bezbariérové podoby je finančně velice 
nákladná a osoby s nižšími příjmy jsou v této situaci nuceni odkázány 
na pomoc města či dalších subjektů. 

V současné době nemají města a obce tuto problematiku koncepčně 
uchopenou. Senioři mohou využít byty v tzv. DPS (viz Opatření 1.13), 
budovu DPS v Milovicích však jako bezbariérovou považovat 
nemůžeme. Město Milovice disponuje 3 bezbariérovými byty (byty 
zvláštního určení), a to v ulici Braniborská č. p. 568. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Jednání s městy za účelem komplexního uchopení této 
problematiky. 

2. Téma se bude vést v patrnosti při budoucím řešení bytové 
otázky a tvorbě koncepce sociálního bydlení. 

Cílová skupina Lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zápisy zjednání. 
 Trvale vyčleněné bezbariérové byty určené výhradně pro 

potřeby zdravotně handicapovaných osob. 

Dopad na cílovou skupinu  Podpora samostatnosti a soběstačnosti a rodiny. 
Zvýšení uplatnění a hodnoty života. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
 

Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Poměrná část na provoz pečovatelských služeb. 
Náklady na údržbu a správu bytů zvláštního určení.  

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.15 – Rozvoj bydlení osob s duševním onemocněním (ODO) 

Popis a zdůvodnění 

V souvislosti s reformou psychiatrické péče je třeba počítat s nárůstem 
počtu ODO v území. V návaznosti na deinstitucionalizaci psychiatrické 
péče je tedy nezbytné nastavit systém přidělování obecních bytů tak, 
aby bylo možné v řádu týdnů až měsíců zajistit vhodné bydlení pro 
každého klienta, který bude tuto formu podpory potřebovat.   
Toto opatření tedy reaguje na potřebu ODO zajistit si vhodné bydlení, 
jelikož důstojné bydlení ve vhodném prostředí je důležitým aspektem 
procesu uzdravení, který je žádoucí u všech osob z cílové skupiny. 
Rozdílný zdravotní stav a kondice ODO vyžaduje rozdílnou míru 
podpory pro bydlení. ODO by měli mít možnost volit takový způsob 
bydlení, který jim umožní co největší míru samostatnosti a bude pro ně 
finančně dostupné.  
Z tohoto důvodu je vhodné do případných koncepcí sociálního bydlení 
(na rovině samospráv měst a obcí) uvažovány také specifické potřeby 
ODO (např. rizika ztráty bydlení z důvodu dlouhodobé hospitalizace, po 
kterou osoba není schopná zajistit pravidelné zasílání nájmu apod. 
udržení bydlení je problematické také v dalších krizových situacích 
např. při nástupu či relapsu nemoci. 
 
Města a obce v území disponují omezeným počtem bytů, z nichž jen 
část je vhodná pro osoby či rodiny, ve kterých žije osoba s duševním 
onemocněním. Nedostatek sociálních bytů a nemožnost bydlet tak 
představuje jednu ze základních bariér pro přechod lidí s duševním 
onemocněním zpět do komunity. 

Nedostatek sociálních bytů tedy vede k nouzovým řešením — obvykle 
k naprosto vhodné formě bydlení, tedy ubytování na ubytovně. 
V současné době nemají města a obce tuto problematiku koncepčně 
uchopenou. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Vyvolat jednání s poskytovatelem sociálních služeb pro osoby 
s duševním onemocněním v území.  

2. Sledovat danou problematiku. 
3. Jednání na úrovni měst Lysá nad Labem a Milovice za účelem 

komplexního uchopení této problematiky. 
4. Téma se bude vést v patrnosti při budoucím řešení bytové 

otázky a tvorbě koncepce sociálního bydlení. 

Cílová skupina 
Osoby s duševním onemocněním na celém území ORP  
Pečující o osoby s duševním onemocněním 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zavedení koncepce sociálního bydlení, ve které budou 
zohledněny také potřeby ODO.  

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení možnosti života osob s duševním onemocněním v jejich 
přirozeném prostředí v komunitě. 
Předcházení ztráty bydlení.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
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Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

V tuto chvíli nelze vyčíslit - není zřejmé, kdy a kolik osob bude 
připraveno odejít a kolik bytů se podaří získat. 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.16 - Rozvoj bydlení pro osoby se zdravotním postižením v součinnosti s poskytovateli 

sociálních služeb chráněné a podporované bydlení. 

Popis a zdůvodnění 

Pro osoby s mentálním či duševním onemocněním, které nezvládají 
samostatné bydlení, je třeba podporovat služby chráněné bydlení a 
podporované bydlení.  

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba, která podporuje dospělé 
lidi s mentálním postižením podle jejich individuálních potřeb. 
Podporuje je, aby mohli podle svých vlastních schopností převzít 
zodpovědnost za svůj život a za svoji domácnost. Jedná se o soustavu 
bytů, kde žijí dospělí lidé s mentálním postižením. Podporu jim zde 
poskytují asistenti.  

Podpora samostatného bydlení je sociální služba, která podporuje 
dospělé lidi s mentálním postižením podle jejich individuálních potřeb, 
aby mohli podle svých vlastních schopností převzít zodpovědnost za 
svůj život a za svoji domácnost. 

Zásadní rozdíl mezi podporovaným a chráněným bydlení je v tom, kdo 
vlastní byt, ve kterém člověk s postižením žije. V chráněném bydlení 
byty, kde žijí lidé s postižením, vlastní nebo má v pronájmu organizace, 
která v nich zároveň zajišťuje asistenci. V podporovaném bydlení žijí 
lidé s postižením ve svých bytech nebo ve svém pronájmu a organizace 
zajišťují pouze asistenci. Asistent chodí do bytu podle individuálních 
potřeb každého člověka s mentálním postižením. V případě podpory 
samostatného bydlení se tak platí organizacím pouze asistence. 

Města a obce v území disponují omezeným počtem bytů, které by 
mohly být vyčleněny za účely chráněného (pronajímatel je 
poskytovatel sociální služby) či podporovaného bydlení (pronajímatel 
je fyzická osoba). V současné době nemají města a obce tuto 
problematiku koncepčně uchopenou. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Vyvolat jednání s poskytovateli sociálních služeb pro CS. 
2. Sledovat danou problematiku. 
3. Jednání na úrovni měst Lysá nad Labem a Milovice za účelem 

komplexního uchopení této problematiky. 
4. Téma se bude vést v patrnosti při budoucím řešení bytové 

otázky a tvorbě koncepce sociálního bydlení. 

Cílová skupina Lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zápisy zjednání. 

Dopad na cílovou skupinu  Podpora samostatnosti a soběstačnosti a rodiny. 
Zvýšení uplatnění a hodnoty života. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři MPSV, Dotace od Středočeského kraje, rozpočty měst a obcí, dotační 
tituly EU, platby klientů  
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Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Poměrná část na provoz pečovatelských služeb. 
Náklady na údržbu a správu bytů zvláštního určení.  

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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Opatření 1.17 -  Podpora půjčování kompenzačních pomůcek a poradenství s ním souvisejícím. 

Popis a zdůvodnění 

Kompenzační pomůcky jsou pomůcky, které usnadňují život lidem s 
různými druhy zdravotního postižení. Ceny těchto pomůcek však velmi 
často neodpovídají finančním možnostem občanů, kteří je potřebují. 
Poskytování příspěvku na kompenzační pomůcky bylo zpřísněno a 
omezeno. Způsob jak umožnit lidem používání kompenzačních 
pomůcek je jejich půjčování.  

V současné době půjčuje některé druhy kompenzačních pomůcek 
v území CSZS Poděbrady, o.p.s. a Domácí hospic Nablízku, z.ú. Dle 
těchto organizací je jejich nabídka dostatečná. 

Problémem je, že spousta občanů, především těch, kteří nevyužívají 
žádné sociální služby, o možnosti půjčit si kompenzační pomůcku 
nevědí.  

Klíčové plánované aktivity 
1. Sledovat danou problematiku. 
2. Podpořit informovanost o možnostech půjčování 

kompenzačních pomůcek. 

Cílová skupina Lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zápisy z jednání. 

Dopad na cílovou skupinu  Podpora samostatnosti a soběstačnosti a rodiny. 
Zvýšení uplatnění a hodnoty života. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
 

Partneři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Poměrná část na provoz pečovatelských služeb. 
Náklady na údržbu a správu bytů zvláštního určení.  

Možné zdroje financování 
Dotace od Středočeského kraje 
Platby klientů 

 

  



                                                                                                              

38 
 

Opatření 1.18 -  Podpora hospicové péče. 

Popis a zdůvodnění 

Hospicová péče je péče, která nabízí těžce nemocným v terminálním 
stavu a jejich blízkým účinnou pomoc v momentě, kdy už jsou léčebné 
možnosti klasické medicíny vyčerpány. Mobilní hospic poskytuje péči 
lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a 
duchovního v domácím prostředí. 

Podpora terénní hospicové péče vyplývá z přesvědčení, že umírající 
nemocný si nejvíce ze všeho přeje zemřít v klidu a důstojně, pokud 
možno v komfortu a za podpory jeho rodiny a přátel. Cílem je vytvoření 
optimálních podmínek pro nevyléčitelně nemocné v domácím 

prostředí. Hospicová péče zajišťuje také psychologické, sociální a 
spirituální potřeby. 

V Mikroregionu Polabí zajišťuje terénní hospicovou péči Domácí hospic 

Nablízku, z.ú. a Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, 

o.p.s. Domácí hospic Nablízku, z.ú. také nabízí sociální službu 

odborného sociálního poradenství pečujícím rodinám a pozůstalým.  

Délka poskytování hospicové péče organizace Domácí hospic Nablízku, 

z.ú.  je od několika hodin, nejčastěji v řádu 7-10 dnů, nejdéle 

poskytnutá péče byla 2 měsíce. Aktuální kapacita je 2-3 pacienti 

denně. Kapacita je v současné době dostatečná, ve většině případů 

Domácí hospic Nablízku, z.ú. přijímá klienty dle potřeby, na základě 

lékařské zprávy. Sestra má v péči 2-3 pacienty za den. Rodiny platí v 

případě Domácího hospice Nablízku, z.ú. příspěvek 250,- Kč na den 

péče plus dopravu personálu. Cena péče na den je 1900,- Kč. 

Délka poskytování hospicové péče organizace CSZS Poděbrady, o.p.s.  

je rovněž od několika hodin, nejčastěji v řádu 7-10 dnů. Aktuální 

kapacita je 5 až 8 pacientů denně. Kapacita je v současné době 

dostatečná, přijímají pacienty dle požadavků rodin a na doporučení 

lékaře. Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Klíčové plánované aktivity 
1. Monitoring dostupnosti hospicové péče. 
2. Podpořit informovanost o možnostech hospicové péče v území. 

Cílová skupina 
Občané všech věkových skupin 
Pečující rodiny 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Monitoring kapacity hospicové péče ve vztahu k její doložené 
potřebnosti. 

 

Dopad na cílovou skupinu  Podpora pečující rodiny. 
Zvýšení hodnoty života. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb. 
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Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 
 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Mzdové a provozní náklady 

Možné zdroje financování 

MPSV 
Dotace od Středočeského kraje 
Rozpočty měst a obcí 
Dotační tituly EU 
Platby klientů 
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STRATEGICKÝ CÍL 2. – ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO 
SENIORY A OZP 

Opatření 2.1 – Rozvoj pobytových služeb pro seniory 

Popis a zdůvodnění 

Stávající domov pro seniory („Domov Na zámku“) v území poskytuje své 

služby v historických prostorách lyského zámku, které nemohou v plné 

míře vyhovovat současným požadavkům na tyto služby, především 

z hlediska ubytování a bariérovosti. Doporučeno bylo v rámci výstavby 

nového zařízení nejen navýšit kapacity stávajícího domova pro seniory 

v území, ale i vytvoření nové sociální služby - domov se zvláštním 

režimem (v současné době toto nelze v plné míře a dostatečně 

vzhledem k potřebným stavebním úpravám a odbornému dohledu ze 

strany úřadů památkové péče) a odlehčovací služby v pobytové formě 

(v současné době je tato služba poskytována střediskem CSZS 

Poděbrady, o.p.s. v Sánech, kapacitně však nepokrývá potřeby 

sledovaného území). Kapacita Domova Na zámku je 120 lůžek, což je 

pro spádové území postačující. I přes skutečnost, že ORP Lysá nad 

Labem patří k nejmladším územním celkům Středočeského kraje, 

dochází dle demografické analýzy k nárůstu obyvatel ve věku 65+ o cca 

100 obyvatel za kalendářní rok. Podíl obyvatel ve věku 65+ je 12,4 %. 

Z tohoto důvodu je nutné minimálně udržet stávající kapacitu 

pobytových služeb pro seniory s 24 hodinovou péči, kteří z důvodu 

snížené soběstačnosti nemohou zůstat v přirozeném prostředí svého 

současného domova, protože jim nestačí péče rodiny a terénních 

služeb. Dále je nutné pokračovat ve vyjednávání s KÚ Středočeského 

kraje o výstavbě nového domova pro seniory s minimálně stejnou 

kapacitou, dle finančních možností navýšenou o cca 30 lůžek domova 

se zvláštním režimem (popř. odlehčovací služby), tak aby odpovídal 

požadovaným standardům z hlediska ubytování, bezbariérovosti. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Vyjednat podmínky mezi městem a Středočeským krajem o 
výstavbě nové budovy DS či DZR. 

2. Zajistit finanční prostředky na výstavbu. 
3. Vyjednat se Středočeským krajem podporu a zařazení do sítě 

poskytovatelů (v případě navýšení kapacit po registraci nových 
sociálních služeb). 

4. Vypracovat či zaktualizovat projektovou dokumentaci. 
5. Zajistit územní rozhodnutí k realizaci stavby. 
6. Podat žádost o stavební povolení. 
7. Vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
8. Realizovat výstavbu nové budovy DS či dalších služeb. 
9. Naplánovat další kroky a časový harmonogram. 
10. Navýšení současné kapacity domova (DS či dalších výše 

uvedených sociálních služeb). 
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Cílová skupina 

Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují 24 hodinovou péči 

na celém území Mikroregionu Polabí. 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zachovaná stávající kapacita pobytových zařízení (domovy pro 
seniory, domovy se zvláštním režimem v území Mikroregionu 
Polabí, popř. její navýšení o další sociální služby). 

 Smlouva mezi Středočeským krajem/investorem a městem o 
poskytnutí pozemku městem k výstavě nové budovy DS. 

 Zpracovaní či aktualizace projektové dokumentace. 
 Vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
 Vyjednání navýšení kapacity v krajské síti.  
 Realizace výstavby nové budovy domova pro seniory s novými 

sociálními službami.   
 Odstranění bariér, dosažení požadovaných standardů 

z hlediska ubytování. 
 DZR – udržení či navýšení kapacit vzhledem k demografickému 

vývoji o cca 30 lůžek. 
 

Dopad na cílovou skupinu  
Dostupnější služby pobytových zařízení pro seniory s možností kratší 

čekací doby na umístění. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Středočeský kraj 

Partneři Bez partnerů 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle projektové dokumentace 

Možné zdroje financování 
Město Lysá nad Labem – pozemek 
Rozpočet Středočeského kraje 
Různé dotační tituly 
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Opatření 2.2 – Podpora pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením 

Popis a zdůvodnění 

Ne vždy může osoba se zdravotním postižením žít ve svém přirozeném 

prostředí. Proto mají pobytové sociální služby svoje opodstatněné 

místo v saturaci potřeb pro tuto cílovou skupinu. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením je pobytovou sociální 

službou, jež je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu dlouhodobého či chronického zdravotního postižení, příp. 

jiných dlouhodobých chronických důvodů (např. mentální postižení). 

Tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to při 

různých činnostech, např. hygieně, stravování, při zvládání úkonů péče 

o vlastní osobu. 

V území sídlí jeden poskytovatel sociálních služeb pro osoby 

s mentálním či kombinovaným postižením.  

Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb zajišťuje sociální službu 

denní stacionář a sociální službu domov se zvláštním režimem. Cílová 

skupina denního stacionáře jsou osoby s mentálním postižením, osoby 

s tělesným postižením a osoby s kombinovaným postižením ve věku od 

3 do 30 let. Kapacita služby je 7 klientů. Cílová skupina domova pro 

osoby se zdravotním postižením jsou osoby s mentálním postižením, 

osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením a osoby s 

kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Kapacita služby je 65 

klientů. 

Klíčové plánované aktivity 
1. Udržení současné kapacity služby. 
2. Udržení současné finanční podpory. 

Cílová skupina 
Osoby se zdravotním postižením, které potřebují 24 hodinovou péči 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zachovaná stávající kapacita pobytových zařízení  
 Monitoring potřeb osob se zdravotním postižením ve vztahu 

k pobytovým sociálním službám. 

Dopad na cílovou skupinu  Zajištění dostupnosti pobytové sociální služby. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Středočeský kraj 

Partneři Bez partnerů 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle projektové dokumentace 

Možné zdroje financování 
Rozpočet Středočeského kraje 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%A1ln%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
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STRATEGICKÝ CÍL 3. - PODPORA SLUŽEB ŘEŠÍCÍ NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ 
SITUACI SOUVISEJÍCÍ S BYDLENÍM 

Opatření 3.1 - Rozvoj různých forem bydlení dle kompetencí jejich uživatelů (vytvoření koncepce 

tzv. prostupného bydlení). 

Popis a zdůvodnění 

V současné době chybí systém sociálního bydlení, tedy dostupného 

bydlení pro domácnosti či jednotlivce, kteří nemohou za tržních 

podmínek získat přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově 

nevyloučené bydlení. Sociální bydlení představuje systém různých 

forem sociálního bydlení (krizové bydlení, sociální či dostupný byt), 

který je provázán s doprovodnými sociálními službami (či službami 

v sociální oblasti). Nedostatek míst k bydlení způsobuje zvýšení počtu 

krizových situací rodin i jednotlivců. Noclehárny, sociální ubytovny a 

azylové domy jsou pouze dočasným řešením. Je proto potřeba 

komplexního dlouhodobého řešení. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Realizovat jednání pracovních skupin za účelem mapování 
potřeb v oblasti bydlení v území (krizové bydlení, sociální 
bydlení, bezbariérové malometrážní bydlení apod.). 

2. Realizovat společné jednání vedení měst Milovice, Lysá nad 
Labem, Čelákovice, Stará Lysá za účelem zjištění informací 
týkajících se formy prodeje bytů v majetku těchto měst v 
Milovicích. 

3. Realizovat jednání s cílem zajištění podpory poradenských služeb 
(finančních a právních) ze strany Středočeského kraje pro 
obyvatele bytů spadajících do plánované privatizace. 

4. Mapovat možné finanční zdrojů. 
5.  Realizovat jednání s vedením města Lysá nad Labem o vyčlenění 

jednoho bytového domu v Milovicích (např. ulice Slepá) v 
majetku města pro potřeby sociálního bydlení (s regulovaným 
nájmem).  

6. Nastavit sociální bytovou politiku ve vztahu k těmto bytům.  

Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení, které mají zájem 

svou nepříznivou sociální situaci řešit, starší 18 let (jednotlivci, rodiny s 

dětmi). 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Záznamy z jednání k jednotlivým aktivitám 
 Přehled možných finančních zdrojů k zajištění poradenských 

služeb 
 Vyčlenění jednoho bytového domu v majetku města Lysá nad 

Labem z připravované privatizace (zajištění sociálního bydlení) 
 Návrh koncepce bytové politiky 
 Zajištění potřebných poradenských služeb 

  

Dopad na cílovou skupinu  
Bude vytvořen komplexní systém sociálního bydlení umožňující získat 
bydlení všem skupinám obyvatel. 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Bez partnerů 

Harmonogram Realizace bude probíhat průběžně. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Navržení na základě proběhlých jednání. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 3.2 - Podpora azylového bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci (jednotlivci i 

rodiny, různé sociální kompetence). 

Popis a zdůvodnění 

Azylové domy poskytují pobytovou službu na přechodnou dobu osobám 

v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování 

nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za 

úplatu. V současné době je na území ORP Lysá nad Labem jeden 

azylový dům (pouze pro muže) s kapacitou 7 osob na adrese náměstí 

B. Hrozného 1743/29, který provozuje Centrum sociálních služeb v Lysé 

nad Labem, z. ú. Kapacita azylového bydlení je nedostatečná. Zcela 

nevyhovující je absence azylového bydlení pro ženy, nebo pro 

matky/otce s dětmi. Nejbližší azylový dům pro matky s dětmi je 

v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Rovněž je nevyhovující situace 

v navazujícím bydlení, tedy v zřízení malometrážních, nízkonákladových 

startovacích bytů.  

Klíčové plánované aktivity 

V roce 2019 začala rekonstrukce a přestavba bytového domu 

„Knéblák“ na adrese Na Františku 253 na sociální krizové bydlení. Po 

dokončení, pravděpodobně v roce 2021, v bytovém domě vznikne 8 

malometrážních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci. V domě 

bude rovněž kancelář pro sociální pracovnici, která bude pomáhat se 

návratem klientely do běžného života. Po rekonstrukci bude nutné 

nastavit pravidla přechodu z krizového bydlení do běžného života. Je 

třeba nadále podporovat azylový dům Centra sociálních služeb v Lysé 

nad Labem, z. ú. Bylo by vhodné opětovně vstoupit do jednání 

s představiteli samospráv Města Lysé nad Labem a Milovic a ponechat 

v majetku obou měst určitý počet bytů pro sociální využití. 

Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby postižené živelnou katastrofou 
Osoby ohrožené domácím násilím 

 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Poskytnutí ubytování a podmínek pro osobní hygienu pro muže 
 Pomoc při zajištění stravy: poskytnutí podmínek pro 

samostatnou přípravu stravy pro muže 
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 
 Jednání s představiteli samospráv Města Lysé nad Labem a 

Milovic 
 Nastavení pravidel pro využití krizového bydlení v bytovém 

domě Na Františku 253 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Centrum sociálních a zdravotních služeb Lysá nad Labem, z. ú. 

Harmonogram 
Dokončení rekonstrukce v roce 2021 
Po celou dobu platnosti Plánu - udržení současné kapacity azylového 
bydlení. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Viz projektová dokumentace 
Náklady s provozem azylového ubytování 

Možné zdroje financování 

Rozpočet Města Lysá nad Labem 
Rozpočet Města Milovice 
IROP 
Dotace Středočeského kraje – ve vazbě k poskytování AB 
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Opatření 3.3 - Nastavení pravidel využití krizového bytu pro rodiče s dětmi a jednotlivce 

Popis a zdůvodnění 

Město Lysá nad Labem zřídilo krizový byt pro řešení případů náhlé 

tíživé sociální situace, ztráty bydlení bez vlastního přičinění, 

nenadálých živelných pohrom, domácího násilí či technických havárií 

atd. Je nutné vytvořit taková pravidla užívání krizového bytu, aby bylo 

zřejmé, po jak dlouhou dobu je možné byt užívat, za jakých podmínek 

může být přidělen, výši nájemného, pravidla by měla určovat také 

důvody pro okamžitou výpověď z nájmu krizového bytu atd. 

Zřizovatelem bytu je Město Lysá nad Labem a lze jej využít pro klienty 

OŠSVZaK.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Jednání s odborem správy majetku 
2. Vytvoření pravidel pro přidělení krizového bytu a podmínek 

jeho využití 
3. Schválení pravidel RM a ZM 

Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby postižené živelnou katastrofou 
Osoby postižené domácím násilím 

 
Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Pomoc osobám, které se náhle ocitly v akutní krizové situaci, 
kterou nedokáží řešit vlastními silami a v důsledku této situace 
potřebují krátkodobé ubytování. 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři Bez partnera 

Harmonogram Po celou dobu platnosti Plánu  

Předpokládané finanční 
náklady 

žádné 

Možné zdroje financování 
žádné 
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Opatření 3.4 - Nastavení pravidel pro přidělování bytů v majetku obcí v území klientele OŠSVZaK 

tak, aby se zohlednilo doporučení OŠSVZaK. 

Popis a zdůvodnění 

Města v ORP Lysá nad Labem mají ve stávajících pravidlech pro 
přidělování bytů stanoveny podmínky, které nezohledňují sociální 
situace klientů, se kterými dlouhodobě pracují sociální pracovníci 
OŠSVZaK. Současná pravidla znevýhodňují či zcela vylučují některé 
klienty odboru z možnosti podat si žádost o zařazení do pořadníku 
zájemců o byt. Bylo by vhodné, kdyby při zařazování uchazečů o byt 
bylo zohledněno doporučení sociálních pracovníků a jejich zdůvodnění 
nutnosti přidělení bytu. Návaznost na aktivitu 3.1. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Jednání s vedením měst o změně pravidel přidělování bytů 
2. Návrh změny pravidel pro přidělování bytů 
3. Schválení RM a ZM všech dotčených obcí 

Cílová skupina 

Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 
Rodiny s dětmi 

 
Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Nová pravidla pro přidělování bytů v majetku měst v ORP Lysá 
nad Labem. 

 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení z důvodu ztráty bydlení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Dotčená města a obce ORP Lysá nad Labem 

Partneři Bez partnerů 

Harmonogram Do 31. 12. 2020 

Předpokládané finanční 
náklady 

Navržení na základě proběhlých jednání. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst a obcí 
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Opatření 3.5 - Nastavení účasti OŠSVZaK na nastavení pravidel a následného průběhu privatizace 

bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích 

Popis a zdůvodnění 

Město Lysá nad Labem připravuje privatizaci bytového fondu Města 

Lysá nad Labem v Milovicích. Pro některé skupiny obyvatel (matky 

samoživitelky, důchodci, nízkopříjmové rodiny) je zcela vyloučené, aby 

dosáhly na půjčky či hypotéky tak, aby si mohly byty zakoupit. V tom 

případě budou tito obyvatelé nuceni hledat nájemní byty nebo se 

odstěhovat. Návaznost na aktivitu 3.2 a 3.4. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Podíl OŠSVZaK  na tvorbě pravidel privatizace bytového fondu 
Města Lysá nad Labem. 

2. Vyjednávat s vedením Města Lysá nad Labem o možnosti 
zachování části bytového fondu v majetku města. 

Cílová skupina 

Nájemci bytového fondu Města Lysá nad Labem, kteří z důvodu své 
sociální situace nemají možnost odkupu bytu, ve kterém dosud žijí, 
tzn.: 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Rodiny s dětmi 
Obyvatelé v důchodovém věku 

 
Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Pravidla privatizace, která zohledňují při prodeji bytů také 
nízkopříjmové skupiny obyvatel. 

 Zachování části bytového fondu v majetku města. 

Dopad na cílovou skupinu  

Možnost řešit bytovou situaci související s privatizací bytového fondu 

Města Lysá nad Labem i v případě nedostatku finančních prostředků 

dotčených obyvatel. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři Město Milovice 

Harmonogram Dle projednání na RM a ZM 

Předpokládané finanční 
náklady 

Navržení na základě proběhlých jednání. 

Možné zdroje financování 
Rozpočet měst Lysá nad Labem a Milovice 
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Opatření 3.6 – Nastavení a aktualizace pravidel přidělování bytů zvláštního určení pro seniory 

Popis a zdůvodnění 

Vzhledem k demografické analýze vývoje věkové struktury obyvatel je 

nutné minimálně udržet stávající kapacitu bytů zvláštního určení, které 

slouží seniorům, kteří již z důvodu nižší soběstačnosti a sociálně tíživé 

situace nemohou zůstat doma, ve svém bydlení, a proto žijí v bytech 

zvláštního určení (DPS). 

Toto bydlení je dostupnější i z důvodu nižšího nájemného oproti 

tržnímu. 

V majetku Města Lysá nad Labem je jeden bytový dům s byty zvláštního 

určení na adrese Masarykova ulice č. p. 294, 1729, 1102. Celkem je 

v domě 36 bytů, z toho 23 bytů určených pro jednotlivce a 13 bytů pro 

manželské páry. Byty jsou určeny výhradně pro občany s trvalým 

pobytem v ORP Lysá nad Labem, vyjma obyvatel s trvalým pobytem 

v Milovicích. V současné době je kapacita plně využita. Na OŠSVZaK 

MěÚ Lysá nad Labem je veden pořadník čekatelů na přidělení bytu. O 

přidělení bytu rozhoduje Rada města. Lze konstatovat, že kapacita je 

v současné době nedostatečná. 

Stále trvá rostoucí poptávka po umístění v DPS a s tím spojená potřeba 

rozšíření kapacit DPS. V DPS je sledován převis zájemců nad 

kapacitními možnostmi DPS. V současné době je čekací doba cca 8 let a 

v pořadníku uchazečů je průměrně 80 žádostí u jednotlivců a 26 žádostí 

manželských dvojic. Pravidla přidělování bytů vznikla v roce 2015 a v 

současné době nereagují na specifické situace, které v domácnostech 

klientů mohou nastat (domácí násilí, nemoc) a které je třeba řešit 

okamžitě. Stejně tak možnost podání žádosti o zařazení do pořadníku 

nezohledňuje dlouhou čekací dobu na přidělení bytu. 

Město Milovice plánuje rekonstrukci objektu na DPS, prozatím bez 

časového harmonogramu dokončení. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Revize stávajících pravidel pro přidělování bytů v domově se 
zvláštním režimem. 

2. Monitoring bytového fondu měst a obcí. 
3. Mapování potřeb cílových skupin. 

Cílová skupina 

Žadatelé o byt v domě se zvláštním režimem, tzn.: 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Důchodci nad 65 let 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Vytvoření pravidel respektujících současnou čekací dobu na 
přidělení bytu a některé výjimečné situace, které mohou v 
domácnostech klientů nastat. 

 Analýza jako podklad pro případné navýšení kapacit bytů se 
zvláštním režimem v Lysé nad Labem i Milovicích. 
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Dopad na cílovou skupinu  
Efektivnější/Funkční možnost reakce na specifické problémy klientů a 

jejich zohlednění při podání žádosti o byt.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Bez partnerů 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Navržení na základě proběhlých jednání. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Dotační tituly 
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Opatření 3.7 - Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK a zřízení detašovaného pracoviště 

v Milovicích, podpora terénní práce všech sociálních pracovníků. 

Popis a zdůvodnění 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury má v současné 

době na úseku sociálních věcí 9 zaměstnanců, tedy 9 pracovních 

úvazků. 7 pracovníků vykonává sociálně-právní ochranu dětí /dále 

OSPOD/, 1 sociální pracovník pozici kurátor pro osoby ohrožené 

sociálním vyloučením a 1 sociální pracovník vykonává na 0,5 

pracovního úvazku činnosti samosprávy (charitativní program, sociální 

investiční program, činnosti spojené s chodem DPS). K 31. 12. 2018 

bylo ve spádové oblasti ORP Lysá nad Labem 6.042 dětí s trvalým 

pobytem. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a 

jeho vyhlášky č. 473/2012 Sb. týkající se standardů kvality „OSPOD“, 

zejména kritéria 4b, by mělo být personální zajištění výkonu „OSPOD“ 

přiměřené právě počtu dětí. Vzhledem k počtu dětí a míře náročnosti 

sociálně-právní ochrany, kdy je ORP Lysá nad Labem označeno jako 

město se zvýšenou mírou náročnosti, je pro výpočet personálního 

obsazení „OSPOD“ brán počet 700 dětí s trvalým pobytem na 1 

pracovníka. Dle uvedeného by tedy zdejší „OSPOD“ měl mít 8,6 

pracovního úvazků oproti 7 současným. Vzhledem k uvedenému je 

personální obsazení OSPOD o 1,6 úvazku pod zákonnou normou.  

Vzhledem k navýšení klientely na úseku sociální práce i OSPOD by bylo 

vhodné vytvořit min. 1 pracovní pozici terénní sociální pracovnice, 

která by zčásti ulehčila současnému vytížení pracovnic. 

 V roce 2018 byla do žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí na rok 2019 zahrnuta položka navýšení o 1 pracovní pozici na 

výkon sociálně-právní ochrany dětí, bohužel ze strany MPSV nebylo 

navýšení akceptováno. 

V případě navýšení personálního obsazení na obou úsecích by bylo na 

zvážení zřízení detašovaného pracoviště, a to pro pracovnice terénní 

sociální práce. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní 
ochrany dětí a sociální práce – zajištění financování pracovních 
úvazků. 

2. Zahájit jednání o možnosti vzniku detašovaného pracoviště 
v Milovicích. 

3. Zřízení detašovaného pracoviště OŠSVZaK v Milovicích. 

Cílová skupina 
Rodiny s dětmi 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK na úseku OSPOD o 1 
pracovní úvazek a o min. 1 pracovní úvazek na terénní sociální 
práci. 

 Zřízení detašovaného pracoviště OŠSVZaK v Milovicích. 
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Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři MPSV 

Harmonogram 

Každoroční žádost o navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany 
dětí a sociální práce. 
Během platnosti Plánu vyjednávat s vedením Města Milovice o zřízení 
detašovaného pracoviště. 

Předpokládané finanční 
náklady 

cca 500.000,00 Kč na 1 pracovní pozici na 1 rok 

Možné zdroje financování 
Státní rozpočet – dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální 
práci 
Dotační tituly EU - ESF 
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STRATEGICKÝ CÍL 4. PODPORA OSOB OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTNÍM 
CHOVÁNÍM 

Opatření 4.1 - Podpora kapacity služeb pracujících s osobami užívajícími návykové látky. 

Popis a zdůvodnění 

Cílem opatření je zachování stávající kapacity poskytované služby.  

Terénní program poskytuje služby osobám závislých na nealkoholových 

drogách, na alkoholu a osobám se závislostí na patologickém hráčství. 

Cílem služby je:  

 mapování drogové scény  

 vyhledávání a navazování kontaktů s aktivními uživateli 
nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí  

 snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog  

 motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem k 
zodpovědnějšímu životu 

 navázání klienta do systému sociálních služeb 

 snižování dopadů užívání nealkoholových drog na širokou 
veřejnost sběrem použitých stříkaček 

 snižování sociálních dopadů závislosti na životy lidí, kteří jsou 
závislostmi ohroženi 

 Služba je poskytována bezplatně a anonymně. Při realizaci této služby 

OŠSVZaK dlouhodobě spolupracuje s Centrem adiktologických služeb 

Nymburk poskytovatel Laxus, z.ú. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Poskytování základního sociálního poradenství. 
2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí - podpora klientů při jednání 
s úřady a dalšími institucemi. 

3.  Minimalizace rizik při užívání OPL. 
4. Zprostředkování kontaktu na zdravotnické a sociální služby, 

pomoc při jednání s úřady, potenciálními zaměstnavateli, 
odkazy do léčebných zařízení.  

Cílová skupina 

Osoby závislé na nealkoholových drogách, na alkoholu a osoby se 
závislostí na patologickém hráčství.  
Osoby blízké uživatelům drog (osoby žijící s uživateli drog, sdílející 
s nimi společné prostory; zároveň do této skupiny patří rodinní 
příslušníci a osoby jinak vztahově blízké uživatelům drog). 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Udržení současné kapacity služby 
 Zajištění ochrany veřejného zdraví 

Dopad na cílovou skupinu  

Snížení dopadů užívání nealkoholových drog na cílovou skupinu a 
širokou veřejnost. 
Snižování sociálních dopadů závislosti na životy lidí, kteří jsou 
závislostmi ohroženi, motivace ke změně životního stylu uživatelů.  
Větší informovanost o problémech spojených s užíváním drog. 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Laxus, z. ú. 

Partneři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Harmonogram Výše popsané aktivity jsou realizované celoročně. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle požadavku poskytovatele a schválení ZM 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst a Středočeského kraje 
Různé dotační tituly 
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Opatření 4.2 - Podpora primární prevence na školách (zde odkaz na bod v rámci opatření č. 6) 

Popis a zdůvodnění 

Rozšíření primární prevence směrem k mladším ročníkům, zajištění 

financování dlouhodobých programů je blíže popsáno v opatření 6.5. 

„Navýšení rozpočtu škol na zajištění financování programů primární 

prevence“ 

Klíčové plánované aktivity 
Navýšení finanční částky pro školy podle počtu žáků. 

Cílová skupina Žáci základních a středních škol 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Rozšíření programů dlouhodobé primární prevence na první 
stupeň. 

 Dostupnější financování. 

Dopad na cílovou skupinu  Prevence rizikového chování.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Základní a střední školy v regionu 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly  
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Opatření 4.3 - Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK a zřízení detašovaného pracoviště 

v Milovicích, podpora terénní práce všech sociálních pracovníků. 

Popis a zdůvodnění 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury má v současné 

době na úseku sociálních věcí 9 zaměstnanců, tedy 9 pracovních 

úvazků. 7 pracovníků vykonává sociálně-právní ochranu dětí /dále 

OSPOD/, 1 sociální pracovník - kurátor pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a 1 sociální pracovník, který vykonává na 0,5 pracovního 

úvazku činnosti samosprávy (charitativní program, sociální investiční 

program, činnosti spojené s chodem DPS). K 31. 12. 2018 bylo ve 

spádové oblasti ORP Lysá nad Labem 6.042 dětí s trvalým pobytem. 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho 

vyhlášky č. 473/2012 Sb. týkající se standardů kvality „OSPOD“ 

zejména kritéria 4b by mělo být personální zajištění výkonu „OSPOD“ 

přiměřené právě počtu dětí. Vzhledem k počtu dětí a míře náročnosti 

sociálně-právní ochrany, kdy je ORP Lysá nad Labem označeno jako 

město se zvýšenou mírou náročnosti, je pro výpočet personálního 

obsazení „OSPOD“ brán počet 700 dětí s trvalým pobytem na 1 

pracovníka. Dle uvedeného by tedy zdejší „OSPOD“ měl mít 8,6 

pracovního úvazků oproti 7 současným. Vzhledem k uvedenému je 

personální obsazení OSPOD o 1,6 úvazku pod zákonnou normou.  

Vzhledem k navýšení klientely na úseku sociální práce i OSPOD, by bylo 

vhodné vytvořit min. 1 pracovní pozici na terénní sociální pracovnici, 

která by zčásti ulehčila současnému vytížení pracovnic. 

 V roce 2018 byla do žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí na rok 2019 zahrnuta položka o navýšení o 1 pracovní pozici na 

výkon sociálně-právní ochrany dětí, bohužel ze strany MPSV nebylo 

navýšení akceptováno. 

V případě navýšení personálního obsazení na obou úsecích, bylo by na 

zvážení zřízení detašovaného pracoviště v budově MěÚ Milovice na 

adrese náměstí 30. června 508 a to pro pracovnice na terénní sociální 

práci. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní 
ochrany dětí a sociální práce – zajištění financování pracovních 
úvazků. 

2. Zahájit jednání o možnosti vzniku detašovaného pracoviště na 
MěÚ v Milovicích. 

3. Zřízení detašovaného pracoviště OŠSVZaK v budově MěÚ 
v Milovicích. 

Cílová skupina 

Rodiny s dětmi 
Děti  
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK na úseku OSPOD o 1 
pracovní úvazek a o min. 1 pracovní úvazek na terénní sociální 
pracovnici. 

 Zřízení detašovaného pracoviště OŠSVZaK v budově MěÚ 
v Milovicích. 

 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři MPSV 

Harmonogram 
Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí a sociální práce. 

Předpokládané finanční 
náklady 

cca 500.000,00 Kč na 1 pracovní pozici na 1 rok 

Možné zdroje financování 
Státní rozpočet – dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální 
práci 
Dotační tituly EU - ESF 
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STRATEGICKÝ CÍL 5. - PODPORA OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 

Opatření 5.1 - Rozvoj systematické terénní sociální práce 

Popis a zdůvodnění 

Terénní sociální práce je jednou z metod sociální práce zaměřené na 

pomoc lidem nacházejících se v nepříznivé sociální situaci nebo lidem 

žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. Terénní sociální práce je 

poskytována prostřednictvím terénních programů podle § 69 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální službou se přitom podle 

§ 3 a) zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách rozumí činnost 

nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Důležitým 

znakem terénních programů je jejich poskytování v přirozeném 

sociálním prostředí, které vymezuje § 3 d) zákona č. 108/2006 sb., 

o sociálních službách jako rodinu a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí 

domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné 

sociální aktivity. Terénní programy jsou dále vymezeny zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby 

poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové 

skupiny osob, uživatele návykových nebo omamných psychotropních 

látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 

komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 

vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Rozšíření personálního obsazení Oboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury MěÚ Lysá nad Labem o terénní sociální 
pracovnici.  

2. Nebo personální navýšení Oddělení školství, kultury a 
sociálních věcí MěÚ Milovice. 

Cílová skupina 

Osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci nebo lidé žijící 
v sociálně vyloučených lokalitách. 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 
Rodiny s dětmi 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Přijetí minimálně jednoho pracovníka na jeden úvazek pro 
terénní sociální práci. 

Dopad na cílovou skupinu  
Začlenění osob v nepříznivé sociální situaci do běžné společnosti a 

prevence sociálně-patologických jevů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
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Město Milovice 

Partneři Bez partnera 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

cca 500.000,00 Kč na 1 pracovní pozici na 1 rok 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Dotační tituly ESF 
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Opatření 5.2 – Rozvoj pomoci osobám bez přístřeší v případě tuhých mrazů 

Popis a zdůvodnění 

V Lysé nad Labem chybí služba okamžité pomoci osobám bez přístřeší 
při náhlém zhoršení klimatických podmínek, které váženě ohrožují 
zdraví a život osob bez přístřeší. Jediný azylový dům v Lysé nad Labem 
provozuje Centrum sociálních služeb Lysá nad Labem, z.ú. na adrese 
náměstí B. Hrozného 1743/29 a to o kapacitě 7 lůžek a pro muže.  

Klíčové plánované aktivity 

Vytvoření krizových lůžek v rámci některé stávající sociální služby, nebo 
jiná forma přizpůsobení nabídky stávajících služeb v případě 
nepříznivých klimatických podmínek. 

Cílová skupina 

Osoby ve věku od 18 let, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví 
nebo života, kdy přechodně nemohou tuto situaci řešit vlastními silami. 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

Pobytová sociální služba dle § 60 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

s nepřetržitým provozem, která bude určena osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení při návratu k běžnému 

způsobu života.  

Dopad na cílovou skupinu  

 Poskytnutí přijatelného zázemí pro překonání krizové situace či 
krizového období. 

 Prevence kriminality a jiných sociálně-patologických jevů ve 
městě.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb v území 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout bez určení kapacit služby 

Možné zdroje financování 

Poskytovatelé dotačních titulů 
Soukromí investoři 
Rozpočty měst 
Dotační tituly 
Soukromý investor 
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Opatření 5.3 – Zajištění možnosti hygieny pro osoby bez přístřeší 

Popis a zdůvodnění 

V Lysé nad Labem v současné době chybí zařízení poskytující osobám 

bez přístřeší hygienické služby. Osoby bez přístřeší nemají možnost 

osobní hygieny a jsou tak ohroženi výskytem infekčních a parazitárních 

onemocnění.  

K omezení ohrožení osob bez přístřeší, ale návazně také ostatních 

obyvatel je třeba zajistit bezpečné anonymní prostředí, kde budou mít 

osoby bez přístřeší možnost osobní hygieny 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zajistit vhodné prostory a finanční prostředky pro realizaci 
aktivity. 

2. Iniciovat jednání s poskytovateli sociálních služeb v Lysé nad 
Labem o možnostech zřízení sociální služby centrum denních 
služeb.  

Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 

 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

Zajištění hygienického zázemí pro osoby bez přístřeší. Cílem je zajistit 

prostor pro osobní hygienu. Zázemí bude napojeno na terénní 

programy. 

Dopad na cílovou skupinu  
 Zlepšení kvality života osob využívajících tento program. 
 Prevence šíření infekčních nemocí a parazitů. 
 Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Současní poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnou bez určení kapacity poskytovaných služeb. 

Možné zdroje financování 

Rozpočty měst 
Rozpočty poskytovatelů soc. služeb 
Dotace KÚ Středočeského kraje 
Další dotační tituly 
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Opatření 5.4 - Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK a zřízení detašovaného pracoviště v 

Milovicích, podpora terénní sociální práce všech sociálních pracovníků 

Popis a zdůvodnění 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury má v současné 

době na úseku sociálních věcí 9 zaměstnanců, tedy 9 pracovních 

úvazků. 7 pracovníků vykonává sociálně-právní ochranu dětí /dále 

OSPOD/, 1 sociální pracovník - kurátor pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a 1 sociální pracovník, který vykonává na 0,5 pracovního 

úvazku činnosti samosprávy (charitativní program, sociální investiční 

program, činnosti spojené s chodem DPS). K 31. 12. 2018 bylo ve 

spádové oblasti ORP Lysá nad Labem 6.042 dětí s trvalým pobytem. Dle 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho vyhlášky 

č. 473/2012 Sb. týkající se standardů kvality „OSPOD“ zejména kritéria 

4b by mělo být personální zajištění výkonu „OSPOD“ přiměřené právě 

počtu dětí. Vzhledem k počtu dětí a míře náročnosti sociálně-právní 

ochrany, kdy je ORP Lysá nad Labem označeno jako město se zvýšenou 

mírou náročnosti, je pro výpočet personálního obsazení „OSPOD“ brán 

počet 700 dětí s trvalým pobytem na 1 pracovníka. Dle uvedeného by 

tedy zdejší „OSPOD“ měl mít 8,6 pracovního úvazků oproti 7 

současným. Vzhledem k uvedenému je personální obsazení OSPOD o 

1,6 úvazku pod zákonnou normou.  

Vzhledem k navýšení klientely na úseku sociální práce i OSPOD, by bylo 

vhodné vytvořit min. 1 pracovní pozici na terénní sociální pracovnici, 

která by zčásti ulehčila současnému vytížení pracovnic. 

 V roce 2018 byla do žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí na rok 2019 zahrnuta položka o navýšení o 1 pracovní pozici na 

výkon sociálně-právní ochrany dětí, bohužel ze strany MPSV nebylo 

navýšení akceptováno. 

V případě navýšení personálního obsazení na obou úsecích, bylo by na 

zvážení zřízení detašovaného pracoviště v budově MěÚ Milovice na 

adrese náměstí 30. června 508 a to pro pracovnice na terénní sociální 

práci. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní 
ochrany dětí a sociální práce – zajištění financování pracovních 
úvazků. 

2. Zahájit jednání o možnosti vzniku detašovaného pracoviště na 
MěÚ v Milovicích. 

3. Zřízení detašovaného pracoviště OŠSVZaK v budově MěÚ 
v Milovicích. 

Cílová skupina 

Rodiny s dětmi 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
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Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK na úseku OSPOD o 1 
pracovní úvazek a o min. 1 pracovní úvazek na terénní sociální 
pracovnici. 

 Zřízení detašovaného pracoviště OŠSVZaK v budově MěÚ 
v Milovicích. 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři MPSV 

Harmonogram 
Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí a sociální práce. 

Předpokládané finanční 
náklady 

cca 500.000,00 Kč na 1 pracovní pozici na 1 rok 

Možné zdroje financování 
Státní rozpočet – dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci 
Dotační tituly EU - ESF 
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STRATEGICKÝ CÍL 6. – PODPORA RODINY 

Opatření 6.1 - Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (se zaměřením na 

doprovázení, doučování). 

Popis a zdůvodnění 

V souvislosti s péčí o dítě pocházející ze sociálně slabé rodiny je 
v současné chvíli nutné zaměřit se především na tyto podpůrné 
aktivity: 

 doučování, 
 příprava dětí do škol – zajištění učitelů,  
 zajištění pomůcek a vhodných prostor pro výuku, 
 v oblasti trávení volného času, 
 získání finančních příspěvků na kroužky, 
 zajištění nízkoprahových aktivit, 
 nabídka finančně dostupných táborů. 

 
Bezplatné doučování učiva pro žáky základních škol částečně zajišťuje 
Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem, z. ú. Služba je přednostně 
zaměřena na žáky ohroženými školním neúspěchem a na děti 
z odlišného sociálního a kulturního prostředí. Kapacita centra bohužel 
nestačí pokrýt požadavky ze strany škol a nedosáhnou na ni žáci, kteří 
nepatří do výše jmenovaných skupin. Pro studenty středních škol 
naprosto chybí nabídka těchto služeb.  
Z hlediska ohrožení dětí z méně podnětného rodinného prostředí je 
žádoucí trénování sociálních dovedností spojených s rodinnou terapie 
(je nutné pracovat s celou rodinou) – klienti částečně využívají služeb 
Semiramis, z.ú. v Nymburce. Z těchto hledisek se jako nezbytná jeví  
spolupráce/návaznosti – školka/škola, OSPOD, sociální služby, 
volnočasová místa, rodina. 
V Milovicích je služba SAS v rozsahu 1 úvazek realizována 

prostřednictví Centra poradenství a intervence POINT s kapacitou 60 

klientů/rok.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Vytipování a oslovení dalších subjektů - jednání s místními 
poskytovateli o možnosti navýšení kapacit vedoucí k zajištění 
aktivit výše.  

2. Hledání nového poskytovatele, který by pracoval s cílovou 
skupinou po celém území. 

3. Vyjednání spolupráce na financování v rámci Mikroregionu. 
4. Předložení ke schválení RM a ZM. 
5. Zajištění financování a prostor. 

Cílová skupina 
1. Žáci a studenti základních a středních škol 
2. Rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Nabídka organizací zajišťujících sociálně aktivizační služby.  
 Navýšení kapacit nabízených služeb. 
 Záznam o jednání s místními poskytovateli. 
 Navázaná spolupráce s novým poskytovatele pracujícího se 

sociálně slabou rodinou (jak s dětmi či mládeží, tak s rodiči). 

Dopad na cílovou skupinu  
Prevence rizikového chování. 
Předcházení sociálnímu vyloučení. 
Úspěšné ukončení základní a střední školy 
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Lepší možnost uplatnění na trhu práce, prevence nezaměstnanosti. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Neziskové organizace 
Poskytovatelé sociálních služeb 

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí 
KÚ Středočeského kraje 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle finanční analýzy 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
Rozpočet KÚ Středočeského kraje 
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Opatření 6.2 – Rozvoj psychologických a psychiatrických služeb pro rodiny s dětmi a jednotlivce – 

místně a časově dostupnou (více opatření č. 7.3) 

Popis a zdůvodnění 

Ve městě naprosto chybí nabídka služeb nezávislých psychologů, 

psychiatrická péče je pouze soukromá a často finančně převyšuje 

možnosti potřebných rodin. Objednací lhůty jsou v řádech několika 

měsíců, naprosto nedostačující je nabídka krizové intervence.   

V rámci projektu „Komunitní plán sociálních a návazných služeb 

Mikroregionu Polabí“ vzešla potřeba zajistit ve spolupráci s městem 

Lysá nad Labem poskytování poradenství – dětský psycholog a dětský 

psychiatr. 

Město Lysá nad Labem se bude podílet na zajištění vhodných prostor, 

bude se tak přímo aktivně podílet na podpoře prorodinné politiky 

města. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zmapování a vytvoření nabídky chybějících služeb. 
2. Oslovení poskytovatelů výše jmenovaných služeb, zajištění 

adekvátních, dostupných a vhodných prostor pro 
poskytovatele s důrazem na dlouhodobost pronájmu.   

3. Vybavení prostor po konzultaci s odbornými poradci ve 
spolupráci s městem.  

4. Personální zajištění služby.  

Cílová skupina Rodiny s dětmi, děti a mládež.  

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Finančně, časově a dopravně dostupné služby pro danou 
skupinu obyvatel, podpora sociálně slabých rodin (finanční, 
organizační apod.)    

 Zajištěný prostor s potřebným vybavením.     
 Zajištěné kvalitní odborné poradenství dětského psychologa, 

zajištěné konzultace dětského psychiatra.  
 Podpora rodin s dětmi a jednotlivců v krizových a náročných 

životních situacích  

Dopad na cílovou skupinu  

Prevence rizikového chování dětí a mládeže. 
Práce s jedinci se znaky sociálně-patologického chování. 
Práce s rodinami – pomoc při řešení obtížných životních situací. 
Zajištění pomoci v případě těžkých životních situací.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Partneři 
Poskytovatelé psychologických a psychiatrických služeb do fáze 

příprav, poté realizátoři. 

Harmonogram Průběžně během celé platnosti plánu. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout, dle počtu klientů. 
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Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 6.3.: Podpora efektivní spolupráce OŠSVZaK a škol v celém území.  

Popis a zdůvodnění 

Spolupráce škol a OŠSVZaK v regiónu není systematická. Řešení 

vzniklých problémů jsou z obou stran řešená nárazově, podle potřeby. 

Školám často chybí informace a zpětná vazba ze strany OŠSVZaK. 

Zákonní zástupci často ve škole neuvedou všechny skutečnosti, důležité 

pro zajištění vzdělávání dítěte (těžké životní situace, střídavá péče 

apod.) a dítě ve škole nemusí dostat dostatečnou individuální podporu, 

kterou by jinak mohla škola zajistit, podpořit žáka ve vzdělávání, 

začleňovat do kolektivu, pomáhat utvářet sociální vazby apod. Děti a 

mladiství nejsou v dostatečné míře informováni o možnostech podpory 

a pomoci v našem území, mimo jiné nevědí, jaký rozsah pomoci 

zajišťuje Oddělení sociálně – právní ochrany dětí, neznají pracovní 

náplň kurátora pro děti a mládež. Informovanost o možnostech 

pomoci bude zvýšená pravidelnými setkáními místního OSPODu, 

organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží (registrovaní i 

neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb a místními školami (ZŠ i 

SŠ). 

Klíčové plánované aktivity 

1. Realizace setkání komise SPOD. 
2. Navýšení členů komise SPOD o zástupce SŠ. 
3. Realizace jednání s místním OSPOD, ZŠ a SŠ, poskytovateli 

sociálních služeb a organizacemi nabízejícími návazné služby 
(samostatná i společná setkání 2x ročně) a to v rámci celého 
Mikroregionu. 

4. Vypracování závazných pravidel pro řešení problémů. 
5. Příprava návodného letáku pro školská zařízení a jejich klienty, 

kde mohu žádat o pomoc. 

Cílová skupina Děti a mládež od 8 let 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zápisy z komisí SPOD 
 Fungující spolupráce OŠSVZaK a škol v regionu 
 Metodický materiál 

Dopad na cílovou skupinu  

Včasné zachycení dětí a mládeže, kteří potřebují poskytnout pomoc 
v těžkých životních situacích, následná intervence, doporučení služeb 
odborníků. 
Prevence rizikového chování dětí a mládeže, včasné řešení záškoláctví. 
Úzká spolupráce při práci s dětmi s rizikovými projevy chování, 
zajištění odborných služeb 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
školská zařízení v Mikroregionu Polabí 

Partneři dětští lékaři 
poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram Průběžně po celou dobu platnosti Plánu. 
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Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout, dle počtu klientů 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 6.4 - Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK sociálních pracovníků OSPOD. 

Popis a zdůvodnění 

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury má v současné 

době na úseku sociálních věcí 9 zaměstnanců, tedy 9 pracovních 

úvazků. 7 pracovníků vykonává sociálně-právní ochranu dětí /dále 

OSPOD/, 1 sociální pracovník - kurátor pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením a 1 sociální pracovník, který vykonává na 0,5 pracovního 

úvazku činnosti samosprávy (charitativní program, sociální investiční 

program, činnosti spojené s chodem DPS). K 31. 12. 2018 bylo ve 

spádové oblasti ORP Lysá nad Labem 6.042 dětí s trvalým pobytem. 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a jeho 

vyhlášky č. 473/2012 Sb. týkající se standardů kvality „OSPOD“ 

zejména kritéria 4b by mělo být personální zajištění výkonu „OSPOD“ 

přiměřené právě počtu dětí. Vzhledem k počtu dětí a míře náročnosti 

sociálně-právní ochrany, kdy je ORP Lysá nad Labem označeno jako 

město se zvýšenou mírou náročnosti, je pro výpočet personálního 

obsazení „OSPOD“ brán počet 700 dětí s trvalým pobytem na 1 

pracovníka. Dle uvedeného by tedy zdejší „OSPOD“ měl mít 8,6 

pracovního úvazků oproti 7 současným. Vzhledem k uvedenému je 

personální obsazení OSPOD o 1,6 úvazku pod zákonnou normou.  

V roce 2018 byla do žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí na rok 2019 zahrnuta položka o navýšení o 1 pracovní pozici na 

výkon sociálně-právní ochrany dětí, bohužel ze strany MPSV nebylo 

navýšení akceptováno. 

Klíčové plánované aktivity 
Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí – zajištění financování pracovního úvazku. 

Cílová skupina 
1. Rodiny s dětmi 
2. Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

Navýšení personálního obsazení OŠSVZaK na úseku OSPOD o 1 
pracovní úvazek.  
 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři MPSV 

Harmonogram 
Každoročně žádat o navýšení dotace na výkon sociálně-právní ochrany 

dětí. 

Předpokládané finanční 
náklady 

cca 500.000,00 Kč na 1 pracovní pozici na 1 rok 
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Možné zdroje financování 
Státní rozpočet – dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální 
práci 
Dotační tituly EU - ESF 
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Opatření 6.5 - Navýšení rozpočtu škol na zajištění financování programů primární prevence 

Popis a 
zdůvodnění 

I v našem městě je patrný nárůst (celorepublikový trend) experimentování 

s návykovými látkami (zejména legálními – alkohol a tabák) především u dětí a 

mládeže.  Odborné poznatky ukazují, že je třeba primární prevenci směřovat již k 

mladším ročníkům. Dosavadní zkušenosti signalizují, že největší dopad na jedince 

mají dlouhodobé preventivní programy, které v regiónů využívají některé školy. 

Poskytovatelem je hlavně Semiramis, z.ú., který v regionu dlouhodobě funguje.  

Školy zároveň využívají aktuální nabídku poskytovatelů jednorázových služeb se 

zaměřením na potřebnou problematiku. Částka 30.000,- Kč, kterou město na 

prevenci školám poskytuje, naprosto nestačí pokrýt náklady, které tuto částku 

několikanásobně převyšují. Úměrně s rostoucím počtem žáků se částky 

vynaložené na primární prevenci každoročně zvyšují. Rovněž by bylo potřeba 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou na školách 

dále fungovat jako odborníci v této oblasti. Primární prevence je často 

systematicky zařazována do výuky, žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu. 

V současné době mateřské školy v regionu nevyužívají programy primární 

prevence. 

Klíčové 
plánované 
aktivity 

1. Navýšení finanční částky pro základní školy a mateřské školy podle počtu 
žáků. 

2. Zvýšení množství realizovaných programů. 
3. Více pedagogů odborníků vzdělaných v této oblasti. 

Cílová skupina Žáci mateřských, základních a středních škol 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Popis plánovaných preventivních aktivit. 
 Předložení ke schválení RM a ZM. 
 Rozšíření programů dlouhodobé primární prevence na první stupeň a do 

mateřských škol. 
 Dostupnější financování. 

Dopad na cílovou 

skupinu  

Prevence rizikového chování.  
Snížení výskytu různých forem rizikového chování u dětí a mládeže. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu. 

Partneři Mateřské, základní a střední školy v regionu 

Harmonogram Průběžně po celou dobu platnosti Plánu.  

Předpokládané 
finanční náklady 

Dle finanční analýzy 

Možné zdroje 
financování 

Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 6.6 - Rozvoj terénních nízkoprahových služeb pro děti a mládež v celém území 

Popis a zdůvodnění 

V minulosti byla opakovaně identifikovaná potřeba zaměřit se na práci 

s dětmi a mládeží, které tráví svůj volný čas venku/na ulici rizikovým 

způsobem života. V rámci procesu plánování byla zrealizovaná analýza 

trávení volného času dětí a mládeže, která tuto potřebu potvrdila. 

Vhodným řešením je realizace terénního programu pro děti a mládež, 

a to nejlépe ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací, která má 

s uvedenou sociální službou zkušenosti. Výhodou zavedení terénního 

programu, tedy působení terénních pracovníků v lokalitě, je i získání 

velmi efektivního „informačního kanálu“ mezi úřadem (sociálním 

odborem) a „ulicí“, tedy skupinou neorganizovaných dětí a mládeže. Z 

praxe vyplývá, že řada důležitých informací se mezi děti na ulici 

dostane nejlépe právě prostřednictvím terénních pracovníků. 

Terénní práci lze realizovat buď bez zázemí, tzn. pouze ve formě 

přítomnosti pracovníků v ulicích, nebo se zázemím v podobě stavební 

buňky, maringotky, která je umístěna v lokalitě s největším výskytem 

cílové skupiny nebo v podobě stálého zázemí v objektu města, které by 

sloužilo jako prostor pro aktivity s dětmi a mládeží a konzultační 

místnost. Funguje tedy jako místo pro setkávání s pracovníkem, 

konzultace, zázemí pro drobné sportovní vybavení či společenské hry, 

které jsou mládeži k dispozici apod.  V případě, že by se jednalo o 

mobilní zázemí, vzniká tu výhoda přemístění v případě přesunu cílové 

skupiny do jiné lokality. 

Výhodou stálého zázemí je možnost vyhledat pomoc i po delším 

časovém úseku, snížení možných stížností občanů, kterým může 

venkovní zázemí, v jehož blízkosti se děti a mládež scházejí, vadit. 

Personální zajištění služby je v minimální míře 2x0,5 úvazku, tzn. 2x 

týdně v terénu po 5 hodinách + 1x týdně cca 2 hodiny individuální 

konzultace v zázemí + administrativa (klientská dokumentace, 

statistika), účast na poradách, supervizích, metodická činnost apod. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zahájit jednání o formě zajištění uvedené SSL a potřebné 
finanční podpoře z rozpočtu města.  

2. Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o 
možnostech navýšení kapacity krajské sítě SSL o tuto službu a 
jejího financování z dotace kraje.  

3. Zmapovat/vytipovat možné poskytovatele sociální služby 
ochotné  realizovat službu ve městě.  

4. Navrhnout další postup v podpoře vzniku terénní služby pro 
neorganizovanou skupinu dětí a mládeže. 

5. Průběžné vyhodnocování a podpora navýšení kapacit služby 
dle doložené potřeby. 
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Cílová skupina 
Rodiny s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy rozvojem různých forem 
rizikového chování a sociálně-patologických jevů. 
 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města 
 Přehled možných poskytovatelů 
 Závěry z jednání se Středočeským krajem 
 Popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
 Vyhodnocení dalšího postupu 

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšením dostupnosti této služby se sníží rozvoj rizikového chování dětí 
a mládeže. 
 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Středočeský kraj 
Oslovení poskytovatelé 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout bez finanční analýzy 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 6. 7 - Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Lysé nad Labem 

Popis a zdůvodnění 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež je sociální služba určená dětem a 
dospívajícím. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem 
pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby 
mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a aby si byli 
vědomi potenciálních rizik. Nízkoprahový klub není ryze volnočasový 
klub, volnočasové aktivity jsou pouze doplňkem sociální služby, 
prostředkem, jak s cílovou skupinou snadněji navázat kontakt a 
budovat vzájemnou důvěru. 
Zřídit nízkoprahový klub pro děti a mládež (bezpečný prostor bez 

alkoholu, drog a agrese, anonymní a bezplatný vstup, otevírací doba 

přizpůsobená cílové skupině) pro místní děti a mládež, který bude 

sloužit k smysluplnému trávení volného času a poskytování sociálních 

služeb, je finančně i technicky náročnější než zrealizovat terénní 

sociální práci. Je zřejmé, že určitému množství oslovených dětí a 

mládeže zde nějaký prostor, kde by se mohly setkávat, podílet se na 

programu, a byl by zde přítomen pracovník pro případ, kde by řešily 

složitou životní situaci, chybí. 

Jako řešení se nabízí oslovení neziskové organizace, která má 

s uvedenou sociální službou zkušenosti, s návrhem na spolupráci. 

V území se jedná o organizaci Maminky dětem, z.s., která provozuje 2 

NZDM pro mladší a starší věkovou skupinu dětí a mládeže v Milovicích. 

Podmínkou poskytnutí vhodného prostoru ze strany města.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Zahájit jednání v rámci města o formě zajištění uvedené SSL a 
potřebné finanční podpoře z rozpočtu města. 

2. Předložit ke schválení RM a ZM. 
3. Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o 

možnostech navýšení kapacity krajské sítě SSL o tuto službu a 
jejího financování z dotace kraje. 

4. Zmapovat/vytipovat možné poskytovatele sociální služby 
ochotné  realizovat službu ve městě. 

5. Vyhodnotit zjištěné.  
6. Navrhnout další postup v podpoře vzniku této sociální služby 

pro neorganizovanou skupinu dětí a mládeže. 
 

Cílová skupina Děti a mládež ohrožené rizikovými jevy 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 uvolněné finanční prostředky z rozpočtu města 
 přehled možných poskytovatelů 
 závěry z jednání se Středočeským krajem 
 popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
 vyhodnocení dalšího postupu 
 podklady pro vznik služby 

Dopad na cílovou skupinu  Prevence rizikových jevů a plnohodnotné využití volného času dětí 
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři  Maminky dětem, z.s., jiná vybraná nezisková organizace 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

náklady spojené s koordinací v přípravné fázi 
náklady na provoz SSL – potřebná částka na uvolnění z rozpočtu 

Možné zdroje financování 
Rozpočet města 
V případě zapojení služby do Krajské sítě SSL dotace Středočeského 
kraje  
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Opatření 6.8 - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 

Popis a zdůvodnění 

Záměrem tohoto opatření je umožnit dětem ze sociálně 

znevýhodněných rodin účastnit se volnočasových aktivit, které pro ně 

nejsou z finančních důvodů reálné. Ve městě jsou ZUŠ, sportovní kluby, 

kroužky realizované pod DDM Nymburk. Jsou to aktivity zpoplatněné a 

pro rodiny se sociálním znevýhodněním finančně nedostupné. 

Vhodnou strategií by bylo rozšíření DDM Nymburk s detašovaným 

pracovištěm v Lysé and Labem nebo zřízení samostatného DDM, který 

ve městě chybí. Na financování vhodných volnočasových aktivit pro 

děti ze sociálně znevýhodněných rodin by se mohlo podílet město. 

Podmínkou by bylo zajištění vhodných prostor. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Oslovení výše jmenovaných subjektů 
2. Vypracování podrobné finanční analýzy 
3. Předložení ke schválení RM a ZM 
4. Vytipování vhodné lokality 

Cílová skupina Děti a mládež  

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Nabídka finančně dostupných volnočasových aktivit. 
 Nízkoprahové centrum pro děti a mládež. 
 Detašované pracoviště DDM Nymburk nebo zřízení 

samostatného DDM.  

Dopad na cílovou skupinu  

Zapojení se mezi vrstevníky. 
Kvalitnější využití volného času. 
Posilování sebedůvěry dítěte. 
Prevence rozvoje rizikových forem chování. 
Prevence drobné kriminality dětí a mládeže. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři 

Základní školy 
Vybraná nezisková organizace 
Sportovní kluby 
DDM Nymburk 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle výsledků finanční analýzy 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 6.9 - Podpora služeb pro pěstounské rodiny 

Popis a zdůvodnění 

Ve městě Lysá nad Labem a ve spádových obcích v současné době 
působí několik doprovázejících organizací pro pěstouny (organizace 
nabízející doprovázení pěstounů). Lze konstatovat, že těchto 
organizací pro spádové území ORP Lysá nad Labem je postačující, 
prozatím nejsou naplněny jejich kapacity. Nedostačující nabídka služeb 
je pro osvojitele, které nejsou řešeny systémově zákonem, nyní je 
v oblasti setkávání osvojitelů a poradenství nabízeno pouze jednou 
organizací, která nedokáže pokrýt potřebu (ROUTA), obdobná je 
situace v oblasti práce se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči. 
Nedostačuje počet dlouhodobých pěstounů, a to zejména pro děti 
s handicapem (dle zkušeností místních odborníků), sourozenecké 
skupiny a děti menšinového etnika. Dále chybí intenzivní osvětová 
kampaň o možnostech pěstounské péče a adopce na minimálně 
krajské úrovni. Postrádáme také další odborníky pro pomoc náhradním 
rodičům a jejich dětem. 
 
Zdůvodnění POTŘEBNOSTI:  
Ve spádové oblasti ORP Lysá nad Labem v současné době chybí: 

 služby pro osvojitele 

 dostatek dlouhodobých pěstounů, a to zejména pro děti 
odlišného etnika a děti s handicapem, s tím související 

 systémová osvětová kampaň ve spolupráci s krajským úřadem 
a MPSV a následné 

 služby pro zájemce a žadatele o NRP 

 dětský psychiatr se znalostí problematiky NRP 

 dětský psycholog, diagnostik se znalostí problematiky NRP a to 
zejména pro děti s podezřením na syndrom CAN 

 dětský terapeut 

 PPP 

Klíčové plánované aktivity 

1. Rozšíření stávajících služeb organizací v regionu ve výše 
uvedených oblastech: 

 rozšíření služeb pro osvojitele 

 zapojení do osvětové kampaně krajského úřadu a 
MPSV ve spolupráci s městem Lysá nad Labem a 
spádových obcí spolu s místními periodiky 

 rozšíření návazných služeb pro zájemce a žadatele o 
NRP. 

2. Navýšení kapacity organizací doprovázejících pěstouny. 
3. Nabídnutí prostor v majetku města pro odborníky (dětský 

psychiatr, dětský psycholog, terapeut). 

Cílová skupina 
Náhradní rodiče, zájemci o náhradní rodinnou péči, děti umístěné 
v NRP. 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 rozšíření uvedených služeb 
 zvýšená kapacity služeb pro pěstouny 
 otevřené poradenské místo pro dětského psychiatra a 

psychologa mimo jiné se zaměřením na NRP v komunitním 
centru 
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Dopad na cílovou skupinu  Zvýšení podpory žadatelům o dlouhodobou pěstounskou péči a 
odborné pomoci pro náhradní rodiny a přijaté děti. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Doprovázející organizace 

Partneři Město Lysá nad Labem 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu. 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Současné náklady spojené s udržení současné kapacity. 

 Náklady na financování služby odborníků. 

 Náklady spojené s provozem poradenského centra. 

 Náklady spojené s koordinací navýšení kapacity v rámci úvazku 
koordinátora plánování. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
MPSV, pro doprovázející organizaci ÚP (státní příspěvek na výkon PP) 
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STRATEGICKÝ CÍL 7. - PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB 

Opatření 7.1 - Podpora bezplatného dluhového poradenství 

Popis a zdůvodnění 

Poskytovatelé sociálních služeb v podstatě napříč všemi cílovými 

skupinami dlouhodobě upozorňují na rostoucí zadluženost jednotlivců i 

rodin, přičemž zdaleka ne vždy se jedná o důsledek finanční 

negramotnosti či nezodpovědnosti apod. Řada rodin žije na hranici 

chudoby či těsně nad její hranicí a jakákoliv neočekávaná 

problematická událost může způsobit její pád do spirály dluhů a s tím 

spojených problémů (vážné zranění či onemocnění, dlouhodobá nemoc, 

úmrtí v rodině, narození těžce postiženého dítěte atd.). Zadluženost 

samozřejmě vzniká také zmíněným nezodpovědným chováním či 

finanční negramotností. Může být také důsledkem problémů se 

závislostmi – ať už legálního (alkoholismus, gambling…) či nelegálního 

(zneužívání nelegálních návykových látek) charakteru. Ovšem i tyto jevy 

mají své příčiny a i k nim by měly směřovat intervence sociální práce.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Zmapovat možnost bezplatného právního a finančního 
poradenství dopravně dostupného pro obyvatele území.  

2. Mapování možných finančních zdrojů.  

Cílová skupina 

Osoby, jednotlivci i rodiny, ohrožené finančními problémy 
Rodiny s dětmi 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Poradenství, které bude zahrnovat systémy podpory v situacích 
zadlužení, nebezpečí exekuce, či více exekucí, hrozby ztráty či 
zásadní destabilizace životního zázemí.  

 Cílem je poskytnutí poradenství a zajištění komunikace 
s věřiteli, úřady nebo exekutory při řešení dluhové 
problematiky uživatele, případně rodiny.  

 Poskytovatelé budou v rámci dluhového poradenství aktivně 
pomáhat při jednání s odborem správy obecního majetku, 
vlastníky domů/bytů, realitními kancelářemi a dodavatelskými 
subjekty (voda, teplo, el. energie, plyn apod.) v oblasti 
neplacení nájmů a poplatků za služby. 

 Pomoc bude poskytována formou terénních programů 
a ambulantní formou. 

Dopad na cílovou skupinu  

Snižování a prevence zadlužení.  
Zvyšování finanční gramotnosti.  
Minimalizace sociálního vyloučení z ekonomických důvodů.  
Prevence kriminality a sociálně-patologických jevů. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb 

Partneři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
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Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout bez finanční analýzy 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Dotační tituly 
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Opatření 7.2 - Podpora bezplatného právního poradenství 

Popis a zdůvodnění 

Odborné poradenství je jedním ze základních pilířů sociálních služeb, 

jedná se o specifickou službu, která nemá ve městě alternativu. Jedná 

se o službu, která je otevřená prakticky všem občanům. Často slouží 

jako místo prvního kontaktu člověka se sociálními službami. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zmapovat možnost bezplatného právního a finančního 
poradenství dopravně dostupného pro obyvatele území.  

2. Mapování možných finančních zdrojů.  

Cílová skupina 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zajistit pro občany, kteří se ocitají v krizové situaci, systém 
dostupného odborného poradenství a návazné služby.  

 Zvyšování právního podvědomí občanů, prevence sociálně 
patologických jevů atd. 

 Udržení současné kapacity. 

Dopad na cílovou skupinu  

Zlepšení orientace v systému státní správy, samosprávy a neziskového 

sektoru v základních sociálně právních oblastech.  

Podpora řešení obtížných životních situací uživatelů v jejich přirozeném 

vztahovém prostředí.  

Zplnomocňování uživatelů při řešení jejich problémů tak, aby netrpěli 

neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních služeb 

Partneři 
Město Lysá nad Labem 

Město Milovice 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout bez finanční analýzy 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Dotační tituly 
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Opatření 7.3 – Rozvoj psychologických služeb pro děti a mládež (dlouhodobá práce s klienty, více 

opatření č. 6.2) 

Popis a zdůvodnění 

Pro cílovou skupinu děti, mládež je nabídka služeb obecně hodnocena 

jako nedostatečná.  Stále se jeví jako potřebné mít k dispozici 

psychologa jako spolupracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

OSPOD v současné době využívá služeb PhDr. Jitky Čmuhařové, která 

ale časově nestačí pokrýt všechny požadavky. PhDr. Čmuhařová 

poskytuje zároveň služby školským zařízením, jejichž zřizovatelem je 

Město Lysá nad Labem. Zároveň poskytuje služby ZŠ T. G. Masaryka 

v Milovicích. 

Klíčové plánované aktivity 
1. Udržet a rozšířit služby dětského psychologa a to o několik 

hodin týdně. 

Cílová skupina Rodiny s dětmi, děti a mládež do 18 let 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zajištění služeb dětského psychologa v rozsahu maximální 
poptávky. 

 Počet poskytnutých poradenství – počet klientů/hodin. 

Dopad na cílovou skupinu  

Zvýšení dostupnosti této služby.  
Podpora zdravých vztahů dítěte. 
Prevence rizikových forem chování, práce s dětmi s rizikovými formami 
chování 
Snížení dopadu rizikového chování na další vývoj osobnosti dítěte. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři ZŠ v regionu 

Harmonogram průběžně 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle dohody DPP či DPČ a počtu nasmlouvaných hodin. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Rozpočet Středočeského kraje 
Různé dotační tituly 



                                                                                                              

85 
 

Opatření 7.4 – Navýšení kapacit manželské poradny, případně zřízení detašovaného pracoviště 

v Milovicích. 

Popis a zdůvodnění 

OŠSVZaK od roku 2016 aktivně spolupracuje s organizací 
SEMIRAMIS, z.ú. – Centrum rodinného poradenství, se sídlem Sadová 
2107, NYMBURK. Úzká spolupráce byla navázána zejména z důvodu 
nárůstu klientely OSPOD a složitosti vedených případů. V mnoha 
případech bylo zjištěno, že rodina potřebuje následnou podporu, 
popřípadě další odborné poradenství, které není plně v kompetenci 
OSPOD, který by v mnoha případech pracoval nad rámec zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Centrum rodinného 
poradenství poskytuje: 

 Základní poradenství pro rodiče – Jedná se o práci s rodinou 
nebo jejími jednotlivými členy, během které se předávají 
základní informace z oblasti sociální, trestně právní či 
zdravotní. Smyslem je zklidnění situace v rodinném prostředí, 
stanovení základních komunikačních a funkčních pravidel a 
podpora v rozhodnutí o využití návazné specializované 
pomoci. 

 Dlouhodobé rodinné poradenství – Dlouhodobé setkávání s 
ohroženou rodinou jako celkem, ve kterém je každý jeho člen 
důležitý. Hlavním cílem této služby je úprava mechanismů 
uvnitř rodiny, navozující resp. obnovující její dlouhodobou 
funkčnost. 

 Odkazy a zprostředkování návazných služeb Pomoc při 
uplatňování práv a zájmů klienta V současné době se velmi 
často opakuje problém s klientelou, která by služby Centra 
rodinného poradenství ráda využila, ale jejich sociální a 
finanční situace nedovoluje opakovaně dojíždět zejména 
z Milovic do Nymburka. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 
zřízení detašovaného pracoviště v Milovicích. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Pokračování spolupráce OŠSVZaK s Centrem rodinného 
poradenství 

2. Zajištění financování poskytovaných služeb a jeho navýšení 
v případě nárůstu klientů 

3. Zahájit jednání o zřízení detašovaného pracoviště Centra 
rodinného poradenství v Milovicích 

Cílová skupina Rodiny s dětmi 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Udržený současný rozsah služeb 
 Zajištěný zdroj pro financování 
 Zmapované možnosti/místa pro detašované pracoviště 

Dopad na cílovou skupinu  Předcházení sociálnímu vyloučení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Městský úřad Lysá nad Labem – Odbor školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury 

Partneři SEMIRAMIS, z.ú. – Centrum rodinného poradenství 
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http://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrum-rodinneho-

poradenstvi/  

Harmonogram 
Každoroční uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města Lysá nad 

Labem a Milovice.  

Předpokládané finanční 
náklady 

V roce 2019 byla z rozpočtu Města Lysá nad Labem poskytnuta dotace 
na základě Veřejnoprávní smlouvy ve výši 50.000,00 Kč a z rozpočtu 
Města Milovice poskytnuta dotace na základě Veřejnoprávní smlouvy 
ve výši 50.000,00 Kč. 

Možné zdroje financování 

Rozpočet Města Lysá nad Labem 
Rozpočet města Milovice 
Rozpočet Středočeského kraje 
Dotační tituly EU 

http://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrum-rodinneho-poradenstvi/
http://www.os-semiramis.cz/os-site/centra/centrum-rodinneho-poradenstvi/
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Opatření 7.5 - Rozvoj finanční gramotnosti obyvatel 

Popis a zdůvodnění 

Téma finanční gramotnosti a zejména jejího nedostatku je velmi úzce 

provázáno s problematikou dluhů, předlužení a ve svém důsledku také 

chudoby a sociálního vyloučení. Za nejdůležitější příčiny předlužení lze 

považovat nedostačující příjmy, zbytečně vysoké výdaje a 

nedostatečnou právní ochranu spotřebitele. Ve všech těchto případech 

je finanční gramotnost důležitým nástrojem prevence i pomoci.  

Je třeba prostřednictvím poradenství usilovat o to, aby občané netrpěli 

neznalostí svých práv, povinností, neschopností hájit své oprávněné 

zájmy. Úkolem sociálních služeb je podpořit uživatele praktickou 

pomocí nebo asistencí tak, aby byl na základě podaných informací a 

rad schopen samostatně, s pomocí nebo s asistencí, řešit své problémy 

či předcházet jejich vzniku. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Poskytnutí podpory osobám při řešení jejich nepříznivé životní 
situace s cílem udržet či posílit jejich schopnosti a dovednosti, 
aby dosáhli maximální možné míry soběstačnosti a 
nezávislosti.  

2. Rozšíření poskytování poradenství v oblasti finanční 
gramotnosti a dluhového poradenství. 

3. Předcházení problémům s udržením bydlení z důvodu 
zadluženosti. 

Cílová skupina 

Osoby ohrožené zadlužením 
Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Osoby sociálně vyloučené 

 
Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Klient, který bude na základě podaných informací a rad 
schopen samostatně, s pomocí nebo s asistencí, řešit své 
problémy či předcházet jejich vzniku. 

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení povědomí občanů v oblasti finanční gramotnosti, vedoucí 

k odpovědnému zadlužování, prevenci předlužení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Dotační tituly 
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Opatření 7.6 - Zřízení pedagogicko – psychologické poradny pro spádovou oblast Mikroregionu 

Polabí. 

Popis a zdůvodnění 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště 

Nymburk pomáhá řešit výchovné a výukové problémy dětí 

předškolního, školního a adolescentního věku (děti a mládež zpravidla 

ve věku od 3 do 19 let). V rámci své územní působnosti zajišťuje 

odborné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem, žákům, 

studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a 

školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, 

vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže. Pedagogicko-

psychologická poradna poskytuje diagnostickou, intervenční, 

reedukační péči a poradenství zvláště dětem a mládeži se speciálními 

vzdělávacími potřebami, výchovnými problémy či výukovými obtížemi, 

zajišťuje psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní 

dráhy, v náročných životních situacích a obdobích. Zpracovává 

podpůrná opatření pro další vzdělávání žáků a studentů. Měla by dále 

poskytovat informační a metodickou pomoc školám, pedagogickým 

pracovníkům (zejména výchovným poradcům) a podílet se na 

aktivitách souvisejících s prevencí rozvoje rizikových forem chování. 

Náplň činností a stále rostoucí počet klientů bohužel přináší velmi 

dlouhou čekací lhůtu na základní diagnostická vyšetření (Vyhláška č. 

27 ukládá ŠPZ max. délku od prvního objednání do předání 

podpůrných opatření 3 měsíce, reálně tento proces trvá i déle než 1 

kalendářní rok). PPP dále neposkytuje další služby školským zařízením, 

dlouhodobě se potýká s personálním obsazením. Potřeby 

Mikroregionu Polabí byly zmapovány dotazníkovým šetřením, které 

potvrdilo potřeby další PPP v oblasti.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Zahájení jednání o vzniku nového školského poradenského 
zařízení s těmito účastníky - Město Lysá nad Labem, Krajský 
úřad Středočeského kraje, Středočeská krajská PPP Kolín. 

2. Zajištění adekvátních, dostupných a vhodných prostor pro 
poskytovatele s důrazem na dlouhodobost pronájmu.  

3. Vybavení prostor po konzultaci s odbornými poradci ve 
spolupráci s městem.  

4. Personální zajištění služby. 

Cílová skupina 
Děti a mládež 
Rodiny s dětmi 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zajištění vhodných prostor pro pracoviště. 
 Zajištění financování. 
 Dostatečné personální zajištění služby. 
 Zřízení detašovaného pracoviště PPP Středočeského kraje 

v Lysé nad Labem. 

Dopad na cílovou skupinu  Zvýšení dostupnosti této služby  
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Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
Obce v Mikroregionu Polabí 
KÚ Středočeského kraje 

Partneři Středočeský kraj. 
PPP Středočeského kraje 

Harmonogram Do 31. 12. 2020 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle finanční analýzy. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst a obcí 
Rozpočet Středočeského kraje 
Různé dotační tituly 
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Opatření 7.7 - Podpora odborného sociálního poradenství  

Popis a zdůvodnění 

V rámci procesu plánování rozvoje sociálních a návazných služeb 

proběhlo několik analýz potřeb realizovaných formou rozhovorů 

s poskytovateli sociálních a návazných služeb, starosty spádových obcí, 

pracovníky OŠSVZaK apod. Dále pravidelně probíhala setkávání 

pracovních skupin zaměřených na různé cílové skupiny. Z uvedených 

aktivit vyvstala potřeba různých forem poradenských a podpůrných 

služeb pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o služby z 

oblasti finančního, právního, psychologického a dalšího poradenství, 

které dlouhodobě občané ORP poptávají. Dále sem patří využívání 

specifických služeb, jako je mediace a služby psychologa, 

psychoterapeuta a psychiatra pro sociálně slabé skupiny obyvatel 

(rodiny, děti, mládež, uživatelé návykových látek, osoby bez domova) 

při řešení jejich osobních či pracovních problémů. 

Opatření navazuje na opatření 4.2, 6.2, 7.1-7.6. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zahájit jednání v rámci ORP o potřebné finanční podpoře 
z rozpočtu města a spádových obcí. 

2. Iniciovat jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o 
možnostech navýšení kapacity krajské sítě SSL o odborné 
sociální poradenství a jeho financování z dotace kraje. 

3. Zmapovat/vytipovat možné poskytovatele sociální služby 
ochotné  realizovat službu ve spádové oblasti ORP Lysá nad 
Labem. 

4. Navrhnout další postup v podpoře vzniku poradenských služeb 
v území 

Cílová skupina Obyvatelé ORP nacházející se v sociálně nepříznivé situaci. 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 zpráva z mapování možných poskytovatelů ochotných 
poskytovat poradenství v ORP 

 uvolněné finanční prostředky z rozpočtu měst/obcí 
 přehled možných poskytovatelů 
 závěry z jednání se Středočeským krajem 
 popis dalších možných zdrojů a celkových nákladů 
 vyhodnocení dalšího postupu 

Dopad na cílovou skupinu  
Občanům v  náročné životní situaci či v nepříznivé sociální situaci 
budou nabídnuty poradenské služby tak, aby se minimalizovaly či 
odvrátily negativní dopady, které z této životní situace pramení. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
Obce v Mikroregionu Polabí 
KÚ Středočeského kraje 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 
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Harmonogram Po dobu platnosti akčního plánu. 

Předpokládané finanční 
náklady 

 Náklady spojené s koordinací v přípravné fázi. 

 Náklady na provoz poradenských služeb – dle zjištěných 
požadavků možných poskytovatelů 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst a obcí 
Rozpočet Středočeského kraje 
Různé dotační tituly 
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STRATEGICKÝ CÍL 8. – ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O DOSTUPNÉ POMOCI 

Opatření 8.1 - Vytvoření a pravidelná aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a 

služeb návazných 

Popis a zdůvodnění 

V území je realizován proces komunitního plánování, v rámci kterého 

se pravidelně scházejí pracovní skupiny zaměřené na potřeby různých 

cílových skupin, dále zde existuje Katalog sociálních a návazných 

služeb a jsou spravovány webové stránky města 

https://www.mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby/katalog-

socialnich-sluzeb?highlight=WyJrYXRhbG9nIl0=, přesto z dosavadního 

procesu vyplývá, že je v území stále nedostatečná informovanost o 

nabídce sociálních, návazných a zdravotních služeb a dalších 

možnostech pomoci, uveřejňované informace nejsou kontinuálně 

aktualizovány, k některým občanům se potřebné informace 

nedostávají, protože jsou distribuovány formou, která je pro ně 

bariérová (např. osamělí senioři) apod. Aktualizace informačních 

materiálů a jejich zkvalitnění zahrnuje různé formy:  

 aktualizace Katalogu sociálních a návazných služeb 

 zpracování letáků pro různé skupiny občanů 

 využívání dalších forem informování občanů za účelem snížení 

bariérovosti dosavadních způsobů šíření informací, čímž dojde 

ke zvýšení jejich informovanosti o dostupné pomoci 

 pravidelná aktualizace informací na webové stránce města, na 

webové stránce www.bezpecnebrandysko.cz, na webových 

stránkách obcí ORP apod. 

Klíčové plánované aktivity 

1. sběr aktuálních dat od poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb, vždy k 31. 3. daného roku; celkové zpracování a 
distribuce katalogu 

2. sběr návrhů na zpracování letáků, jejich tisk a distribuce 
3. navázání spolupráce se zdravotními službami v území 
4. diskuse dalších forem informování občanů v rámci pracovních 

skupin, ve spolupráci s městem, s poskytovateli, zpracovateli 
apod.; návrh, zpracování a distribuce 

5. zajištění pravidelné aktualizace informací na webu města, na 
dalších webových portálech, webových stránkách obcí ORP, 
v místním tisku apod. 
 

Cílová skupina 

občané Mikroregionu Polabí, kteří hledají jakoukoliv sociální či 

zdravotní pomoc. 

poskytovatelé veřejných služeb – NNO, úřady, školy, lékaři, 

poskytovatelé sociálních služeb, zastupitelé měst a obcí apod. 

  
 

https://www.mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby/katalog-socialnich-sluzeb?highlight=WyJrYXRhbG9nIl0
https://www.mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby/katalog-socialnich-sluzeb?highlight=WyJrYXRhbG9nIl0
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Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Katalog sociálních a návazných služeb  
 informační letáky pro různé cílové skupiny 
 využívání různých forem informování (místní tisk, instruktážní 

videa, prostřednictvím poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb, prostřednictvím zdravotních služeb, v rámci místních 
šetření apod.) 

 aktualizované webové stránky zainteresovaných subjektů 
 znalost aktuálních potřeb v území 

Dopad na cílovou skupinu  

zvýšení informovanosti různých skupin občanů v území 
propojení místní komunity 
zvýšení spolupráce zapojených organizací a institucí, včetně 
zdravotních služeb 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 

Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
Obce v Mikroregionu Polabí 
Mikroregion Polabí 

Partneři Poskytovatelé sociálních, návazných a zdravotních služeb 
Spádové obce 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Grafické návrhy a grafické úpravy existujících materiálů a doplnění 
aktuálních textů  
Tisk  
Náklady na instruktážní videa 
Pravidelná aktualizace dat – osobní náklady koordinátora KPSS 
Dle rozhodnutí jednotlivých subjektů 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst a obcí 
Rozpočet Mikroregionu Polabí 
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Opatření 8.2 - Podpora informovanosti lékařů 

Popis a zdůvodnění 

Spolupráce OŠSVZaK a lékařů ve spádové oblasti Mikroregionu Polabí 

je v současné době na nadstandartní úrovni. Informovanost probíhá 

zejména elektronickou formou. Z pohovorů s lékaři vyplynulo, že by 

v určitých situacích využili poskytnutí a předání informací klientům 

v písemné podobě. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Vytvoření informačního šanonu s katalogovými listy - 
zhotovení  informačního komplexního materiálu (vycházejícího 
s Katalogu – viz opatření 8.1) pro lékaře, které by mohly využít 
pro své klienty. 

2. Kontinuální aktualizace a distribuce materiálu 

Cílová skupina 
Zdravotnický personál 
Obyvatelé ORP. 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zvýšení informovanosti lékařů. 
 Zvýšení informovanosti obyvatel ORP. 
 Vytvoření šanonů s komplexními informacemi ze sociální 

oblasti. 
 

Dopad na cílovou skupinu  

Zvýšení informovanosti různých skupin občanů v území. 
Propojení místní komunity. 
Zvýšení spolupráce zapojených organizací a institucí a zdravotních 
služeb. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Lékaři ve spádové oblasti Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s tiskem katalogu a informačních materiálů. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 8.3 - Podpora informovanosti místních samospráv. 

Popis a zdůvodnění 

Spolupráce OŠSVZaK a místních samospráv ve spádové oblasti 

Mikroregionu Polabí je v současné době na nadstandartní úrovni. 

Informovanost probíhá zejména elektronickou formou, popř. ústně na 

Valné hromadě Mikroregionu Polabí. Z pohovorů se starosty vyplynulo, 

že by v určitých situacích využili poskytnutí a předání informací 

klientům v písemné podobě, rovněž sami by tuto možnost uvítali. 

Zejména nově zvolení starostové se ve většině případů nedokáží 

v sociální oblasti zorientovat.  

Klíčové plánované aktivity 

1. Vytvoření informačního šanonu s katalogovými listy - 
zhotovení informačního komplexního materiálu (vycházejícího 
s Katalogu – viz opatření 8.1) pro místní samosprávy, které by 
mohly využít pro své občany. 

2. Kontinuální aktualizace a distribuce materiálu  

Cílová skupina 
Místní samosprávy. 
Obyvatelé ORP. 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Zvýšení informovanosti starostů a úředníků místních 
samospráv. 

 Zvýšení informovanosti obyvatel ORP. 
 Vytvoření šanonů s komplexními informacemi ze sociální 

oblasti. 
 

Dopad na cílovou skupinu  

Zvýšení informovanosti různých skupin občanů v území. 
Propojení místní komunity. 
Zvýšení spolupráce zapojených organizací, institucí a místních 
samospráv. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 

Partneři Místní samosprávy ve spádové oblasti Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu. 

Předpokládané finanční 
náklady 

Náklady spojené s tiskem katalogu, informačních materiálů a šanonů. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Rozpočet Mikroregionu Polabí 
Různé dotační tituly 
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STRATEGICKÝ CÍL 9. – PODPORA PEČUJÍCÍCH RODIN A OSOB BLÍZKÝCH 

Opatření 9.1 - Zřízení komunitního centra pro pečující rodiny. 

Popis a zdůvodnění 

V důsledku změn demografické struktury obyvatelstva a rostoucí délky 
dožití významně roste počet občanů závislých na péči druhé osoby. K 
31.12.2O18 žilo v územích Mikroregionu Polabí 743 příjemců na péči, 
z toho 582 žilo v domácím prostředí. Počet těchto osob se každoročně 
zvyšuje.  
 
V rámci dosavadního procesu plánování rozvoje sociálních a návazných 
služeb vyvstala potřeba podpory neformálních pečujících rodin a v této 
souvislosti zajištění prostoru pro společné setkávání, které by 
zajišťovalo i zázemí pro zajištění podpory a péče o pečující. 

Neformální pečující jsou osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. NP je osoba, 
která pečuje dlouhodobě nebo min. 3 měsíce o osobu blízkou, po dobu 
20 hodin týdně, poskytující min. 3 úkony péče denně. Pečovatelé 
nemají čas ani zdroje odvrátit důsledky životní situace vlastními silami. 
(Studie Fondu dalšího vzdělávání, MPSV 2015) 

Programy a nabídka služeb v komunitním centru bude zacílena jak na 
"hlavní pečovatele" zajišťující kontinuální péči vlastními silami či v 
kombinaci s terénními, případně ambulantními službami tak na další 
rodinné příslušníky, částečně také na samotné osoby, o které je 
pečováno. 

Pečující v komunitním centru naleznou účinnou a dostupnou pomoc, 
která jim pomůže nejen adaptovat se na změnu v rodině, ale také bude 
sloužit jako prevence vyhoření v případě dlouhodobé péče o člena 
rodiny. V komunitním centru lidé sdílí své zkušenosti, člověk pomoc 
přijímá a současně poskytuje, lidé získávají nové zkušenosti a 
dovednosti.  V rámci tohoto opatření budou využity možnosti komunity 
a ukotví se tak její role v systému pomoci.  
 
Komunitní centrum by bylo prostorem pro: 

 Zajištění kontaktního místa v území pro neformální pečující 

 Setkávání pečujících různého věku 

 Setkávání svépomocných skupin 

 Poskytování poradenských služeb pro pečující 
(psychologické poradenství, dluhové poradenství, právní 
poradenství aj.)  

 Setkávání zdravých sourozenců dětí se zdravotním 
postižením  

 Místo setkávání osob se zdravotním postižením  

 Místo setkávání seniorů 

 Hlídání dětí 

 Informační centrum zaměřené na problematiku pečujících 
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 Půjčovnu kompenzačních pomůcek 

 Sdílení prostor s technickým vybavením (kopírka, tiskárna 
aj.)  

 Komunitní akce za účelem vzájemná propojenosti místní 
komunity 

 Organizaci vzdělávacích akcí (kurzy, semináře, výstavy) 

 Mezioborová setkání, rozvoj case managementu se 

zaměřením na koordinovanou péči. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Podání projektové žádosti  
2. Zajištění adekvátních/vhodných prostor pro zřízení 

komunitního centra 
3. Spolupráce v území za cílem konkrétního návrhu využití 

komunitního centra, oslovení klíčových aktérů, další návrhy 
podpory neformálních pečovatelů 

4. Zvyšování míry informovanosti neformálních pečujících o 
možné pomoci a osvěta obyvatel na téma přínosu neformální 
péče. Podpora vzdělávání neformálních pečovatelů. 

5. Cílená podpora svépomocných skupin. 
6. Propojení s dalšími projekty na podporu neformálních 

pečovatelů. 

Cílová skupina 
Neformální pečující 
Senioři a lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Zpracovaný projektový záměr 
 Podaný žádost o podporu 
 Personální zajištění chodu komunitního centra 
 Zahájení provozu komunitního centra 
 Zvýšení kompetentnosti neformálních pečujících v péči  
 Počet podpořených osob. 

Dopad na cílovou skupinu  

Podpora neformálních pečujících, zajištění zvýšení jejich kompetencí 
v péči zajistí delší dobu setrvání cílové skupiny senioři a osoby se 
zdravotním postižením v přirozeném domácím prostředí s možností žít 
způsobem, na který byli doposud zvyklí.  
Zvýšení pomoci neformálním pečujícím v rámci současné sítě služeb a 

za podpory komunity.   

Snížení izolovanosti neformálních pečovatelů a možnost zajištění cílené 

odborné pomoci této CS.  

Snížení rizika ekonomického a společenského vyloučení neformálních 

pečovatelů.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb, neziskové organizace 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí RM, ZM a finančních možností jednotlivých subjektů 
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Možné zdroje financování 

MPSV,  
dotace od Středočeského kraje,  
rozpočty měst a obcí,  
dotační tituly EU,   
platby klientů 
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Opatření 9.2 - Podpora pečujících a zřízení pracovní pozice „koordinátor pomoci“. 

Popis a zdůvodnění 

V důsledku změn demografické struktury obyvatelstva a rostoucí délky 

dožití významně roste počet občanů závislých na péči druhé osoby a 

s tím také zároveň počet osob pečujících.  K 31.12.2O18 žilo v územích 

Mikroregionu Polabí 743 příjemců na péči, z toho 582 žilo v domácím 

prostředí. Počet těchto osob se každoročně zvyšuje.  

Neformální pečující jsou osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. NP je osoba, 
která pečuje dlouhodobě nebo min. 3 měsíce o osobu blízkou, po dobu 
20 hodin týdně, poskytující min. 3 úkony péče denně. Pečovatelé 
nemají čas ani zdroje odvrátit důsledky životní situace vlastními silami. 
(Studie Fondu dalšího vzdělávání, MPSV 2015) 

V územích jsou dostupné různé sociální služby, na neformální 

pečovatele se nezaměřují, nejsou a ani nemohou být jejich cílovou 

skupinou. Podporují je nahodile v rámci základního poradenství, bez 

jednotné koordinace a komplexní podpory.        

V rámci dosavadního procesu plánování rozvoje sociálních a návazných 
služeb vyvstala potřeba neformální podpory pečujících rodin 
prostřednictvím pozice sociálního pracovníka pro seniory, OZP či 
pečující, tzv. „koordinátora pomoci“. Prostřednictvím této pozice by 
v území byla zajištěna systematickou terénní práce zacílená primárně 
na neformální pečující. 
 
„Koordinátor pomoci“ by zajišťoval informovanost o možnostech 

pomoci a nabídce jednotlivých služeb, které mohou pečující využívat, o 

jejich vhodnosti a rozsahu, o jejich místní dostupnosti (jak časové tak 

lokální), jejich vzdělávání, získávání a rozvíjení nových dovedností, 

zvýšila by se jejich kompetentnost v péči  a to ve všech fázích pečování - 

v případě dlouhodobě pečujících, začínajících či osob pečujících 

krátkodobě.  

„Koordinátor“ pomoci by měl: 

 Přehled o nabídce podpory v lokalitě určené pečujícím osobám 

 Dostatek informací nejen o nabídce relevantních sociálních a 
zdravotních služeb, ale také o specifické podpoře určené přímo 
pečujícím (např. vzdělávání a edukace pro pečující, 
svépomocné skupiny, odborné poradenství pro pečující, 
psychoterapie aj.) 

 Rozvíjet informační, koordinační a vzdělávací aktivity 

 Vytvářet informační materiálny určené pro CS neformální 
pečující 

 Mapovat problémy pečujících a tyto problémy komunikovat se 
OŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem a OŠKS MěÚ Milovice 
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 Iniciovat existenci a fungování svépomocných skupin pečujících 
a dle jejich potřeb a zájmu jim zprostředkuje neakreditované 
vzdělávání a individuální konzultace. 

 Rozvíjet a podporovat využívání sdílené komunitní péče 

 Podporovat mezioborovou spolupráci 

 Zajistit koordinovanou pomoc neformálním pečovatelům v 
území 

Klíčové plánované aktivity 

 
1. Podpora vzniku pracovní pozice „koordinátor pomoci“  
2. Zajištění adekvátních/vhodných prostor pro kontaktní místo 
3. Nastavení činností „koordinátora pomoci“ 
4. Propojení s dalšími projekty na podporu neformálních 

pečovatelů 

Cílová skupina 
Pečující rodiny 
Senioři a lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Poskytování cílených informací 
 Zajištění koordinace pomoci 
 Zajištění spolupráce v území, počty setkání, kontaktů 
 Počet podpořených osob 

Dopad na cílovou skupinu  

Podpora neformálních pečujících zajistí delší doby setrvání cílové 
skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením v přirozeném 
domácím prostředí s možností žít způsobem, na který byli doposud 
zvyklí.  
Díky cílenému propojování potřebné pomoci, zajištění informovanosti 

lze k zvýšení kvality neformální péče, snížení izolovanosti neformálních 

pečovatelů a ke snížení rizika jejich ekonomického a společenského 

vyloučení.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb, neziskové organizace 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Personální náklady na pracovní pozici „koordinátor pomoci“, náklady 
na pronájem prostor kontaktního centra 

Možné zdroje financování 

MPSV,  
dotace od Středočeského kraje,  
rozpočty měst a obcí,  
dotační tituly EU,   
platby klientů 
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Opatření 9.3 - Podpora sociálních služeb a služeb návazných umožňující odpočinek osobám 

pečujícím (návaznost na Cíl č. 1) 

Popis a zdůvodnění 

V důsledku změn demografické struktury obyvatelstva a rostoucí délky 

dožití významně roste počet občanů závislých na péči druhé osoby a 

s tím také zároveň počet osob pečujících. 

K 31.12.2O18 žilo v územích Mikroregionu Polabí 743 příjemců na péči, 

z toho 582 žilo v domácím prostředí. Počet těchto osob se každoročně 

zvyšuje.  

Neformální pečující jsou osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou 
osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby. NP je osoba, 
která pečuje dlouhodobě nebo min. 3 měsíce o osobu blízkou, po dobu 
20 hodin týdně, poskytující min. 3 úkony péče denně. Pečovatelé 
nemají čas ani zdroje odvrátit důsledky životní situace vlastními silami. 
(Studie Fondu dalšího vzdělávání, MPSV 2015). Sociální skupina 
neformálních pečujících není explicitně definována jako cílová skupina 
sociálních služeb.  

V rámci dosavadního procesu plánování rozvoje sociálních a návazných 

služeb vyvstala potřeba podpory pečujících rodin prostřednictvím 

sociálních služeb a tím jim ulehčit v každodenní práci a zajistit jim 

možnost odpočinku.  

V praxi se jedná o sociální služby, které lze přímo cílit na neformální 

pečující, jsou to odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, raná 

péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Další služby jsou 

určeny závislé osobě a pečujícího podporují nepřímo, jsou to 

pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře, centra 

denních služeb, sociálně aktivizační služby pro seniory, týdenní 

stacionáře. 

Sdílení péče s formálními službami (a dalšími osobami v rámci 

neformální péče) může výrazně přispět ke snížení břemena péče pro 

hlavního pečujícího. Zároveň poskytuje možnost setrvání závislé osoby 

v domácím prostředí a eliminuje riziko vyhoření, sociálního a 

ekonomického vyloučení samotného pečujícího. Pečující osoby by měly 

mít dostatek času nejen na odpočinek, ale mít možnost (dle svých 

preferencí) zůstat zapojeni v „běžném“ životě – udržet si zaměstnání, 

trávit čas s přáteli, věnovat se volnočasovým aktivitám, mít prostor na 

vzdělávání se v péči či využití psychologické podpory či zdravotní 

rehabilitace. 

V této souvislosti je tedy důležité zohlednit v procesu plánování 

sociálních služeb potřeby nejen CS sociálních služeb, ale také potřeby 

neformálních pečujících. Ti by měli mít stálé místo v pracovních 



                                                                                                              

102 
 

skupinách, měly by se jim tedy vytvořit takové podmínky, aby se do 

procesu mohli zapojit (zohlednění času realizace, lokality, či zajištění 

podpůrných opatření – hlídání, osobní asistence). Pečující osoby můžou 

v rámci jednotlivých pracovních skupin pracovat v šíři znalostí, 

zkušeností a potřeb nejen svých, jako pečujících, ale i zprostředkovat 

pohled a zájmy osoby, o kterou pečují. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zapojení neformálních pečujících do procesu plánování 
sociálních služeb 

2. Podpora stávajících sociálních služeb raná péče, pečovatelská 
služba, osobní asistence, odlehčovací služby, denní stacionáře, 
týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a odborné 
sociální poradenství. 

3. V případě doložené potřebnosti podpora rozvoje sociálních 
služeb raná péče, pečovatelská služba, osobní asistence, 
odlehčovací služby, denní stacionáře, týdenní stacionáře, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a odborné sociální poradenství. 

4. Podpora stávající hospicové péče, v případě doložení 
potřebnosti podpora rozvoje. 

Cílová skupina 
Pečující rodiny/neformální pečovatelé 
Senioři a lidé se zdravotním postižením 

Výstup = co bude 
výsledkem 

 Počet zapojených osob z řad neformálních pečujících do 
procesu KPSS 

 Dostupná síť sociálních služeb vedoucí k odlehčení nároků 
na neformální pečující 

 Zvýšení míry informovanosti neformálních pečujících o 
dostupných možnostech pomoci prostřednictvím sociálních 
služeb 

Dopad na cílovou skupinu  

Setrvání cílové skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením 
v přirozeném domácím prostředí s možností žít způsobem, na který byli 
doposud zvyklí.  
Zajištěná informovanost. 
Zvýšení kvality neformální péče a snížení izolovanosti neformálních 
pečovatelů. 
Snížení rizika jejich ekonomického a společenského vyloučení.  

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb  

Partneři Města a obce Mikroregionu Polabí. 

Harmonogram Po celou dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Dle rozhodnutí RM, ZM a finančních možností jednotlivých subjektů 

Možné zdroje financování 

MPSV,  
dotace od Středočeského kraje,  
rozpočty měst a obcí,  
dotační tituly EU,   
platby klientů 
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STRATEGICKÝ CÍL 10. – PODPORA ZAJIŠTĚNÍ KONTINUITY PROCESU 
PLÁNOVÁNÍ V RÁMCI CELÉHO ÚZEMÍ A PODPORA SPOLUPRÁCE 
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 

 

Opatření 10.1 – Podpora procesu plánování a spolupráce v rámci celého území. 

Popis a zdůvodnění 

V území se podařilo znovu nastartovat proces plánování rozvoje 
sociálních a návazných služeb, navázat aktivní subjekty a občany, 
vytvořit řadu analytických dokumentů, strategii v oblasti sociálních a 
návazných služeb pro období 2020-2024 apod. Výsledkem je 
zmapovaná situace v území z hlediska potřeb občanů, fungující aktivní 
pracovní skupiny zaměřené na různé cílové skupiny obyvatel, navázaná 
spolupráce zainteresovaných subjektů apod.  
Pro udržitelnost procesu plánování, tzn. zajištění naplňování 
jednotlivých opatření strategie, je důležité i nadále zajišťovat 
kontinuální koordinaci celého procesu, pravidelný monitoring, 
vyhodnocování a nastavení akčních plánů na následující období. Je 
třeba udržovat a rozvíjet zapojení občanů do procesu plánování, 
zintenzivnit komunikaci s obyvateli ORP, podporovat vzájemnou 
výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mezi poskytovateli 
sociálních a návazných služeb v území i mimo něj. Dále motivovat 
a podporovat poskytovatele k rozšíření nabídky služeb ve vazbě 
k navržené strategii. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Podpora setkávání pracovních skupin 
2. Prezentace výstupů strategie před zástupci města a širokou 

veřejností 
3. Pravidelný monitoring a vyhodnocování platného plánu 
4. Pravidelné zpracování akčních plánů 
5. Průběžné mapování potřeb CS 
6. Kontinuální sběr dat pro přehled o sociálních, návazných i 

zdravotních službách zahrnující jejich kapacity, místní a 
časovou dostupnost 

7. Setkávání Řídící skupiny 

Cílová skupina 
Obyvatelé ORP 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 2x / ročně setkání Řídící skupiny  
 setkání pracovních skupin dle potřeby 
 zpracované akční plány 
 znalost aktuálních potřeb v území 

Dopad na cílovou skupinu  Řešení potřeb občanů na základě reálné potřeby 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
Mikroregion Polabí 

Partneři Spádové obce Mikroregionu Polabí 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
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Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Rozpočet Mikroregionu Polabí 
Různé dotační tituly 



                                                                                                              

105 
 

Opatření 10.2 - Podpora dobrovolnictví. 

Popis a zdůvodnění 

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a 
bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných 
lidí. 
Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co 
může poskytnout ostatním. Dobrovolníkem se může stát fyzická osoba 
starší 15-ti let, která se na základě svých vlastností, znalostí a 
dovedností rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolník 
nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností 
a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje. Posláním dobrovolníka je 
přispět ke zvýšení kvality péče a biopsychosociálních potřeb klientů, 
zamezení jejich izolace a zkvalitnění návaznosti na další služby. 

Snahou Domova Na Zámku je vytvořit fungující systém dobrovolnické 
činnosti tak, aby tato činnost doplňovala poskytované služby, zejména 
v oblasti volnočasových a zájmových aktivit, sociálně terapeutických a 
aktivizačních činností, při zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a uspokojování duševních potřeb klientů. 

 

Klíčové plánované aktivity 

1. Informovanost o službě dobrovolnictví 
2. Zavedení pilotního programu dobrovolnictví 
3. Pravidelný monitoring a vyhodnocování poskytování služby 
4. Finanční analýza 

Cílová skupina 
Klienti Domova Na Zámku, Domova Mladá atd. 
Senioři 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Podpora kvality péče a potřeb klientů Domova Na Zámku 
 Podpora kvality péče a potřeb seniorů 

Dopad na cílovou skupinu  
Podpora potřeb klientů služby dobrovolnictví na základě reálné 

potřeby. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Domov Na Zámku, poskytovatel sociálních služeb 

Partneři 
Město Lysá nad Labem 
Střední školy v regionu 
Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Lze odhadnout až po vyhodnocení pilotního programu a vyhodnocení 

finanční analýzy 

Možné zdroje financování 

Rozpočet města Lysá nad Labem 
Rozpočet Středočeského kraje 
Dotační tituly 
Soukromí investoři 
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Opatření 10.3 - Podpora efektivního rozdělování finančních prostředků obcí poskytovatelům 

sociálních a návazných služeb 

Popis a zdůvodnění 

Obce v Mikroregionu Polabí v současné době rozdělují ze svých 
rozpočtů finanční příspěvky poskytovatelům sociálních a návazných 
služeb na základě doložené žádosti o finanční příspěvek. Tato žádost 
má definované náležitosti, dle kterých se rozdělování finančních 
prostředků řídí, ovšem ne na celém území. Finanční příspěvky jsou 
vypláceny jako dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy 
s jednotlivými obcemi. Z  finanční analýzy vyplývá, že doposud nebyl 
centrálně (např. pod záštitou ORP Lysá nad Labem) kontrolován 
finanční tok dotací jednotlivým poskytovatelům. Tedy není možné 
ověřit, zda dochází k dodržování podmínek vyplývajících z uzavřených 
veřejnoprávních smluv. 
Pro udržení a následné zlepšení situace v oblasti sociální pomoci je 
klíčová komunikace zástupců města a poskytovatelů sociálních a 
návazných (případně zdravotních), a to v případech, ať už se jedná o 
předání informací o dostupných, nových či zaniklých službách pro 
občany města a spádového území, nebo o rozdělování finančních 
prostředků pro poskytovatele sociálních a návazných služeb z rozpočtu 
města. 

Klíčové plánované aktivity 

1. Sjednocení pravidel pro poskytování finanční podpory pro 
území Mikroregionu Polabí. 

2. Vytvoření koncepce pro rozdělování finančních prostředků – 
jednotlivé vypovídající atributy žádosti. 

3. Hodnocení žádostí dle KPSS a dalších souvisejících strategií 
měst Mikroregionu. 

4. Aktivní aktualizace informací od jednotlivých zástupců 
poskytovatelů sociálních a návazných (a zdravotních) služeb.  

5. Kontrola vyúčtování dotace od jednotlivých poskytovatelů. 
6. Nastavení individuálního setkávání s poskytovateli sociálních 

služeb nad problémy, které se ve městě nebo spádovém území 
aktuálně vyskytují. 

Cílová skupina 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Obce Mikroregionu Polabí 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Jasná a přehledná pravidla pro poskytování finančních 
prostředků z rozpočtu měst a obcí v oblasti sociální pomoci a 
jejich jasné a transparentní vyúčtování. 

 1x ročně aktualizované informace o poskytovatelích sociálních 
a návazných služeb. 

 1x ročně setkání zástupců města Lysá nad Labem a 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb.  

Dopad na cílovou skupinu  

Efektivní rozdělování finančních prostředků vycházející z reálných 

potřeb. 

Mikroregion Polabí (ORP Lysá nad Labem) bude moci poskytnout 



                                                                                                              

107 
 

  

kvalitnější sociální zázemí s vysokou informovaností pro občany. 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 

Partneři Mikroregion Polabí 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Nelze odhadnout 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Různé dotační tituly 
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Opatření 10.4 - Podpora meziodborové spolupráce v rámci území. 

Popis a zdůvodnění 

Tak jako všude jinde i v Mikroregionu Polabí se ocitají lidé 
v nepříznivých sociálních situacích. Tito lidé potřebují informace, které 
jim pomohou lépe se zorientovat v možnostech pomoci. Protože 
prostředí sociálních ale i zdravotních služeb je značně komplikované, 
bylo by vhodné, kdyby zde existovala okamžitá pomoc v podobě tzv. 
koordinátora pomoci.  Koordinátor pomoci bude pomáhat potřebným 
a jejich rodinám s orientací v nepřehledné situaci a doporučí jim 
odpovídající typ zařízení řešící jejich problém. Koordinátor je osoba, 
která se velmi dobře orientuje v sociální oblasti, zná místní 
poskytovatele sociálních a návazných služeb a má povědomí o 
současných kapacitách těchto zařízení. Koordinátor dále komunikuje 
s ostatními institucemi, které pomáhají řešit nepříznivou sociální 
situaci místních občanů, jako např. Úřad práce, Městská policie, vedení 
obcí/měst, místní školská zařízení atd.  
 
Pro podporu spolupráce při řešení nepříznivých sociálních situací mezi 
obcemi/poskytovateli a dalšími dotčenými subjekty by bylo vhodné 
pořádat pravidelná společná setkání (cca 1x za rok). Pravidelná 
setkávání prohlubují vzájemnou informovanost a důvěru. Témata 
setkání mohou být různá – dle potřeby budou přizváni pouze vybraní 
aktéři (např. dle řešené problematiky). Organizaci těchto setkání bude 
zajišťovat koordinátor pomoci.  
  
Podstatou koordinátora pomoci je především možnost okamžité 
pomoci. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby hlavní náplní 
koordinátora byla tato výše zmíněná pomoc. Koordinátor pomoci by 
měl být zaměstnanec Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a 
kultury MěÚ Lysá nad Labem, který je:  
připraven pomoci občanům v sociální nouzi 
zabývá se komunitním plánování sociálních a návazných služeb. 
Jiná pracovní náplň je přítěží, protože pracovníka přetěžuje a odebírá 
mu schopnost okamžité pomoci a práce s lidmi/občany daného územ. 
 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zajištění pozice koordinátora pomoci z řad současných 
zaměstnanců OŠSVZaK/přijetí nového pracovníka, který 
vykazuje předpoklady pro tuto pozici. 

2. Stanovení pravidel pro financování této pozice, dohoda 
s okolními obcemi na příspěvku na financování tohoto 
pracovníka. 

3. Zajištění pracovního prostoru a pomůcek. 

Cílová skupina 
Občané nacházející se v obtížné životní situaci z oblasti Mikroregionu 

Polabí 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Pozice koordinátora pomoci vč. zajištěných prostor 
 Pravidelná setkání všech dotčených subjektů 
 Evidence poskytnuté podpory 
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Dopad na cílovou skupinu  

Okamžitá podpora a pomoc lidem nacházejícím se v obtížné životní 
situaci. 
Podpora místní komunity. 
Navázání a udržování spolupráce mezi dotčenými subjekty. 
Zvýšení povědomí o možnostech pomoci jak mezi samotnými subjekty, 
tak mezi občany. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
Mikroregion Polabí 

Partneři 

Spádové obce Mikroregionu Polabí 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Ostatní zainteresované subjekty – Úřad práce, Městská policie, 
zdravotnická a školní zařízení, atd. 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Personální náklady spojené se mzdou koordinátora pomoci. 
Ostatní náklady spojené s touto pozicí – pronájem kanceláře 
(bezbariérový přístup), vybavení kanceláře, pracovní pomůcky. 
Pronájem prostor pro společná setkání. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Rozpočet Mikroregionu Polabí 
Různé dotační tituly 
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Opatření 10.5 - Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných a 

OŠSVZaK. 

Popis a zdůvodnění 

Tak jako všude jinde i v Mikroregionu Polabí se ocitají lidé 
v nepříznivých sociálních situacích. Tito lidé potřebují informace, které 
jim pomohou lépe se zorientovat v možnostech pomoci. Protože 
prostředí sociálních ale i zdravotních služeb je značně komplikované, 
bylo by vhodné, kdyby zde existovala okamžitá pomoc v podobě tzv. 
koordinátora pomoci.  Koordinátor pomoci bude pomáhat potřebným 
a jejich rodinám s orientací v nepřehledné situaci a doporučí jim 
odpovídající typ zařízení řešící jejich problém. Koordinátor je osoba, 
která se velmi dobře orientuje v sociální oblasti, zná místní 
poskytovatele sociálních a návazných služeb a má povědomí o 
současných kapacitách těchto zařízení. Koordinátor dále komunikuje 
s ostatními institucemi, které pomáhají řešit nepříznivou sociální 
situaci místních občanů, jako např. Úřad práce, Městská policie, vedení 
obcí/měst, místní školská zařízení atd.  
 
Pro podporu spolupráce při řešení nepříznivých sociálních situací mezi 
obcemi/poskytovateli a dalšími dotčenými subjekty by bylo vhodné 
pořádat pravidelná společná setkání (cca 1x za rok). Pravidelná 
setkávání prohlubují vzájemnou informovanost a důvěru. Témata 
setkání mohou být různá – dle potřeby budou přizváni pouze vybraní 
aktéři (např. dle řešené problematiky). Organizaci těchto setkání bude 
zajišťovat koordinátor pomoci.  
  
Podstatou koordinátora pomoci je především možnost okamžité 
pomoci. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby hlavní náplní 
koordinátora byla tato výše zmíněná pomoc. Koordinátoři pomoci by 
měli být zaměstnanci OŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem a OŠKS MěÚ 
Milovice, který je:  

- připraven pomoci občanům v sociální nouzi 
- zabývá se komunitním plánování sociálních a návazných 

služeb. 
Jiná pracovní náplň je přítěží, protože pracovníka přetěžuje a odebírá 
mu schopnost okamžité pomoci a práce s lidmi/občany daného územ. 
 

Klíčové plánované aktivity 

1. Zajištění pozice koordinátora pomoci z řad současných 
zaměstnanců OŠSVZaK/přijetí nového pracovníka, který 
vykazuje předpoklady pro tuto pozici. 

2. Stanovení pravidel pro financování této pozice, dohoda 
s okolními obcemi na příspěvku na financování tohoto 
pracovníka. 

3. Zajištění pracovního prostoru a pomůcek. 
4. Navýšení personálních kapacit sociální práce na MěÚ Milovice. 

Cílová skupina 
Občané nacházející se v obtížné životní situaci z oblasti Mikroregionu 

Polabí 



                                                                                                              

111 
 

 

 

Výstup = co bude 
výsledkem 
 

 Pozice koordinátora pomoci vč. zajištěných prostor 
 Pravidelná setkání všech dotčených subjektů 
 Evidence poskytnuté podpory 
 Navýšení o 1 celý úvazek na sociální práci na obci v rámci 

organizační struktury MěÚ Milovice. 

Dopad na cílovou skupinu  

Okamžitá podpora a pomoc lidem nacházejícím se v obtížné životní 
situaci. 
Podpora místní komunity. 
Navázání a udržování spolupráce mezi dotčenými subjekty. 
Zvýšení povědomí o možnostech pomoci jak mezi samotnými subjekty, 
tak mezi občany. 

Finanční a organizační zajištění opatření 

Realizátoři 
Město Lysá nad Labem 
Město Milovice 
Mikroregion Polabí 

Partneři 

Spádové obce Mikroregionu Polabí 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 
Ostatní zainteresované subjekty – Úřad práce, Městská policie, 
zdravotnická a školní zařízení, atd. 

Harmonogram Po dobu platnosti plánu 

Předpokládané finanční 
náklady 

Personální náklady spojené se mzdou koordinátora pomoci. 
Ostatní náklady spojené s touto pozicí – pronájem kanceláře 
(bezbariérový přístup), vybavení kanceláře, pracovní pomůcky. 
Pronájem prostor pro společná setkání. 
Personální náklady spojené s 1,0 úvazku sociální práce na obci. 

Možné zdroje financování 
Rozpočty měst 
Rozpočet Mikroregionu Polabí 
Různé dotační tituly 


